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ค ำน ำ 

 การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ผู้ใหญ่และ
เด็กในประเทศไทย ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2553 – 2557 ห้าปีของการด าเนินงาน
ได้เกิดการวางรากฐานระบบคุณภาพการให้บริการ รูปแบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และสามารถขยายผล
การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ความส าเร็จที่ปรากฏนอกจากการตอบตัวชี้วัดของโครงการแล้ว  
เรายังได้พบความส าเร็จที่เห็นภาพเชิงคุณภาพ และได้องค์ความรู้จากประสบการณ์และความส าเร็จมากมาย 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลคุณภาพจากการจัดการความรู้ต่างๆ  ซึ่งแสดงถึงความ
งอกงามและความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นบทเรียนรู้
ที่เกิดจากประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งส าหรับการด าเนินงานบริการการดูแลรักษาผู้ติด เชื้อเอชไอวี/
เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย ให้ยั่งยืนต่อไป                   

                                                                  

                                    โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษา 
           ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย 

                ธันวำคม 2557 
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บทที ่1 บทน ำ 

ควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย 
เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคโดย ส านักงานโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.)  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศูนย์ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และ
สถานบริการสามารถให้บริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ที่มีความครอบคลุมและ
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของประเทศไทย โดยก าหนดเป็นโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2557   

ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ 

 ผู้ป่วยเอดส์สามารถมีชีวิตยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หากเข้าถึงยาต้านไวรัสและได้รับยาต้านไวรัส 
ที่ต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแลที่ได้มาตรฐาน สามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้  ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2546 - 2549 
ส านักโรคเอดส์  วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (สอวพ.) กรมควบคุมโรค ร่วมมือกับศูนย์
ความร่วมมือไทย - สหรัฐด้านสาธารณสุข และAIDS INSTITUTE of  New York State, USA ได้พัฒนา
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่เรียกว่า HIVQUAL-T ที่มีการเชื่อมโยง
มาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กับ ระบบคุณภาพ CQI (Continuous Quality Improvement)  
เพ่ือให้มีการวางรากฐานระบบคุณภาพ การวัดผลและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยได้น ารูปแบบนี้
น าร่องใน โรงพยาบาล 63 แห่ง  และต่อมา ปี 2550 - 2552 ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  ( สอวพ . )  และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยงบประมาณ
สนับสนุนจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุขและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดท า
โครงการขยายการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ  ด้วยการน า 
รูปแบบ HIVQUAL-T จากโครงการน าร่องมาขยายผลต่อให้เต็มพ้ืนที่ประเทศไทย โดยพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานป้องกันควบคุมโรค ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศ และโครงการระยะที่สองยังได้เริ่มการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เด็กแยกจากระบบของผู้ใหญ่  ผ่านระบบเครือข่ายการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ในโรงพยาบาลตติยภูมิและโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งเครือข่ายผู้ติดเชื้อใน 15จังหวัด  ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐด้านสาธารณสุข และกองทุนโลก (GFATM) 

 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย 
จึงเป็นโครงการในช่วงที่ 3 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เด็กและผู้ใหญ่ 
มีการขยายผลให้ครอบคลุมประเทศไทยทุกพ้ืนที่ด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นการด าเนินงานตาม
พันธกิจของกรมควบคุมโรค คือ การพัฒนามาตรฐานการจัดบริการด้านเอดส์ และส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชน โครงการนี้จึงเป็นการต่อยอดการด าเนินงานของโครงการที่ผ่านมา 
ที่ก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งผู้ท างานด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ทุกระดับ และ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  รวมทั้งชุมชน และยังคงมีการพัฒนางานต่อยอดทั้งการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการท างานคุณภาพและระบบการรักษา รวมทั้งระบบเครือข่ายที่เอื้อให้
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เกิดการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ครอบคลุม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของประเทศไทย ที่ส าคัญคือเกิดการพัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพที่มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
 

ผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 

 HIVQUAL-T คือรูปแบบการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน  คือ 1) การวัดผลการให้บริการ : Performance  2) การพัฒนาคุณภาพบริการ : 
Quality Improvement  3) การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงานพัฒนาคุณภาพ : Intrastructure  น ามาสู่
การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงขอสรุปกิจกรรมด าเนินการ
และผลที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้  ตามตัวชี้วัดของโครงการพัฒนา
คุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2554 - 2557   ดังนี้ 

องค์ประกอบที่หนึ่ง กำรวัดผลกำรให้บริกำร : Performance 

 กำรวัดผลกำรให้บริกำร(Performance) ให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
ตำมมำตรฐำนกำรรักษำเอชไอวี/เอดส์ ส ำหรับผู้ใหญ่และเด็กระดับประเทศ ประเมินจากการทบทวนแฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย การพัฒนาระบบการติดตามการวัดคุณภาพ การประเมินองค์กรและเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อการติดตามประเมินผล ที่มีการเชื่อมโยงระบบการพัฒนาคุณภาพบริการด้านเอชไอวีเข้ากับ
ระบบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือการรับรองมาตรฐาน และมีระบบเชื่อมโยงผลด้านคุณภาพสู่
คณะกรรมการประเมินและติดตามผลระดับชาติ 

 กิจกรรมด ำเนินกำร 
 1) ด้ำนกำรพัฒนำระบบ 
 ปี 2554 – 2555 ได้มีการสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ 
ทั่วประเทศ จ านวน 900 แห่ง มีการวัดผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์
ตามแนวทางของประเทศไทย  และน าผลการวัดมาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ซึ่งพบว่าในปีที่ 2 พ.ศ. 2555 
มีจ านวนโรงพยาบาลร้อยละ 80 ที่มีการด าเนินการดังกล่าว และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) และ ส านักงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) และในปีที่ 3 พ.ศ.2556 ได้มีการสนับสนุนระยะที่สอง โดยให้โรงพยาบาลที่ได้มี
การวัดผลการด าเนินงานในสองปีแรกนั้นได้น าผลการวัดหรือปัญหาที่ค้นพบในระบบงาน มาจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์กับงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองมาตรฐาน HA ซึ่งข้อมูลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปี 2556 พบว่า 
โรงพยาบาล ร้อยละ 85 ได้มีการวัดผลการพัฒนาคุณภาพตาม HIVQUAL-T Program  โรงพยาบาล ร้อยละ 70  
มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อ และโรงพยาบาลร้อยละ  30 มีการบูรณาการ
งานพัฒนาคุณภาพเอชไอวี/เอดส์ เข้ากับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
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 -  ปี 2556 ได้มีการสร้างระบบการติดตามประเมินผล การวัดและพัฒนาคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ ให้เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพ  ได้แก่  

  1. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือใช้ในการประเมินการได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(สรพ.)  
  2. พัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดและโปรแกรมการวัด HIVQUAL-T ทั้งผู้ใหญ่และเด็กให้
สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย และให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ NAP database 
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการติดตามประเมินผลการวัด การพัฒนาคุณภาพ และ
การบริหารจัดการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ http://www.cqihiv.com 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ครอบคลุมด้านการป้องกัน ดูแล และรักษาการติดเชื้อเอชไอวี   

 2) ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
 -  ปี 2553 - 2554 ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ 
(QI Training) ส าหรับทีมพ่ีเลี้ยง 6 รุ่น ผู้เข้าอบรมประมาณ 200 คน เนื้อหาคือ รูปแบบ แนวคิดและเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ  การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และทักษะที่ส าคัญของ
การเป็นพ่ีเลี้ยง  และพบว่าหลังการอบรม มีโรงพยาบาลที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม และ
น าเสนอผ่านเรื่องเล่ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจ านวน 28 เรื่อง อาทิเช่น การพัฒนาระบบ
การให้บริการในคลินิก ARV  การพัฒนาคุณภาพในการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก การให้ค าปรึกษา
เรื่องการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์  การพัฒนาระบบคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยแกนน า
มีส่วนร่วม  การลดความผิดพลาดในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี   การพัฒนาระบบบริการเพ่ือส่งเสริม
การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องฯลฯ  เป็นต้น รวมทั้งได้มีการพัฒนาศักยภาพและติดตามประเมินผล
พ่ีเลี้ยงด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ านวน 400 คน จาก 76 จังหวัด และ
สนับสนุนให้มีการให้บริการรักษาผู้ป่วยและมีการตรวจติดตามมาตรฐานของประเทศ  

 -  ปี2555 จัดอบรมผู้จัดการคุณภาพ ใน 6 เขต จ านวน 229 คน เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ 
แนวคิดและเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ    

 ส าหรับผลเชิงคุณภาพนั้น จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวา
น่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้ปฏิบัติงานหลายท่านได้สะท้อนว่าผู้ปฏิบัติงานต่างเห็นประโยชน์ของรูปแบบ 
HIVQUAL-T ซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถประเมินผล จุดดี จุดด้อยของการท างานที่ชั ดเจน ครอบคลุมทุกมิติ
ของมาตรฐานการให้บริการ น ามาสู่การวางแผนงานและการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีข้อมูลที่ชัดเจน
เพียงพอในการวางแผนงาน และการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ การตื่นตัวในการท างานที่ได้มาตรฐาน ค านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย      

  “ช่วยให้หน่วยงานสามารถประเมินจุดเด่นจุดด้อยในการให้บริการได้อย่างชัดเจน  
จึงเป็นการพัฒนางานจากระบบข้อมูลที่ดี กระตุ้นทีมงานให้ตื่นตัวต่อการพัฒนางานที่บกพร่องยิ่งขึ้น 
ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น”            
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  “โครงการ HIVQUAL ท าให้ทราบว่าตัวชี้วัดใดท าได้ดี ตัวชี้วัดใดบกพร่อง เกิดการพัฒนา
คนท างาน ไปสู่ระบบงาน และส่งผลต่อความสะดวกในการท างาน” 

  “โครงการพัฒนาคุณภาพ เป้าหมายคือ คุณภาพชีวิตที่ดี” ไม่ใช่เพียงดูแลผู้ป่วยอย่างเดียว แต่
ต้องดูแลถึงครอบครัว คนรอบข้างให้มีชีวิตอยู่ได้ในสังคม โครงการ HIVQUAL ทุกตัวชี้วัดมีความส าคัญ”  

  “โปรแกรมท าให้เราได้วางแผนว่าตัวชี้วัดจะออกเมื่อไร ท าให้เกิดการวางแผนของคนไข้  เมื่อ
เข้าไปในโปรแกรมจะเห็นเลยว่าตัวไหนที่เราต้องพัฒนา” 

   
องค์ประกอบที่สอง กำรพัฒนำคุณภำพบริกำร : Quality Improvement   

 กำรพัฒนำคุณภำพบริกำร : Quality Improvement  เป็นขั้นตอนที่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง
น าข้อมูลที่ได้จากรายงานการวัดผลการด าเนินการให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์ในคลินิกแต่ละปีมาพิจารณาดูว่า
ตัวชี้วัดใดที่มีความครอบคลุมต่ ากว่ามาตรฐานหรือคุณภาพยังไม่ดีพอในปีนั้นๆ และน ามาวางแผนการพัฒนา
คุณภาพ โดยมีการก าหนดหัวข้อที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ   ก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ก าหนดตัวชี้วัด
ที่จะวัดผลซ้ าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาคุณภาพ โดยบูรณาการเข้ากับระบบพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดการให้บริการที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศ 
น าไปสู่การลดอัตราการขาดนัดหรือการกินยาไม่สม่ าเสมอ  ลดอัตราการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส  ลดอัตรา
การเกิดเชื้อดื้อยา  และลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาว 
 

 ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  พบความก้าวหน้าจากการด าเนินงานปีที่ 1 – ปีที่ 3  
สรุปได้ดังนี้ 

1. จ านวนผู้ที่ขาดการติดตามการรักษาในช่วง 12 เดือนแรกหลังเริ่มยา น้อยกว่าเท่ากับ 10% 
ในปีที ่1 เท่ากับร้อยละ 65 เพ่ิมเป็น  ร้อยละ 75 ในการด าเนินงานปีที่ 3 

2. จ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการติดตามระดับ CD4 ตามข้อแนะน าในแนวทางการรักษา 
จ านวน Baseline = 68%. ในปีที1่ เพ่ิมเป็น 80% ในการด าเนินงานปีที่ 3 

3. จ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการติดตามระดับ VL ตามข้อแนะน าในแนวทางการรักษา ในปีที่  1 
เท่ากับ 60% เพ่ิมเป็น 80% ในการด าเนินงานปีที่ 3 

4. จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด จ านวน 85% ในปีที่1 เพ่ิมเป็น 95% 
ในการด าเนินงานปีที่ 3 

5. จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการประเมิน Drug Adherence ≥ 95%  จ านวน เท่ากับ80% 
ในปีที่ 1 เพ่ิมเป็น 90% ในการด าเนินงานปีที่ 3 

6. จ านวนโรงพยาบาลที่มีร้อยละของผู้ติดเชื้อมี VL suppression (<50 copies/ml) ที่ 12 
เดือนหลังเริ่มยา ≥ 70%  พบว่าในปีที่1 มีจ านวน 70% เพ่ิมเป็น80% ในการด าเนินงานปีที่ 3 

7. จ านวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการได้รับการติดตามระดับ CD4 ตามแนวทางรักษา 
จ านวน = 80%ในปีที่ 1 เพ่ิมเป็น = 90 % ในการด าเนินงานปีที่ 3 
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8. จ านวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการได้รับการติดตามระดับ VL ตามแนวทางรักษา 
จ านวน = 60% ในปีที ่1 เพ่ิมเป็น = 75% ในการด าเนินงานปีที่ 3 

9. จ านวนเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ได้รับการประเมิน Adherence 
จ านวน = 60% ในปีที่ 1 เพ่ิมเป็น = 80% ในการด าเนินงานปีที่ 3 

10. จ านวนเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการประเมินคัดกรองวัณโรค จ านวน = 20% ในปีที่ 1 เพ่ิม
เป็น =  50% ในการด าเนินงานปีที่ 3 
 

ตัวอย่ำงกิจกรรมพัฒนำคุณภำพบริกำร ที่เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนตำมโปรแกรม HIVQUAL-T 
  - โรงพยาบาลบางระก า พบว่าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการฯ มีผลให้เ กิดการท างาน
ที่เป็นระบบ ระเบียบ มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  พิทักษ์สิทธิผู ้ป่วยมากขึ้น  มีการให้ค าปรึกษาและ
ตรวจเลือดแบบสมัครใจที่เข้าถึงง่ายและเหมาะสม มีระบบการจ่ายยาต้านไวรัสที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมีการบริหารยาผ่าน VMI  และการให้ค าปรึกษาด้านการใช้ยา มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ด้านเอดส์ที่ถูกต้อง แม่นย า มีการพัฒนาคลินิกวัณโรคและคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีการประสานงาน
อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัด
สมุทรสงคราม) 
 

 - โรงพยาบาลขอนแก่นประเมินพบว่า โรงพยาบาลยังไม่สามารถให้วัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่
เด็กติดเชื้อเอชไอวีได้ครอบคลุม จึงได้ปรับปรุงกระบวนการและระบบการให้วัคซีน ตั้งแต่ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การประเมินผล และแนวทางการประสานงานในการแก้ไขปัญหา ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มผล
การด าเนินงานจากการด าเนินงานได้ร้อยละ 65 ในปี 2552 เพ่ิมเป็นฉีดวัคซีนได้ครบ ร้อยละ100 ในปี 2544 - 
2555 (เรื่องเล่า จาก พยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น) 
 

 เช่นเดียวกับ ผู้นิเทศงาน ที่ได้รายงานผลการนิเทศงานจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
ว่า “โปรแกรม HIVQUAL-T สามารถมองเห็นภาพการด าเนินงานของการด าเนินงานด้านเอดส์ได้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น  โรงพยาบาลสามารถน าข้อมูลที่ ได้จากโปรแกรมไปปรับประยุกต์การท างาน
ในโรงพยาบาลได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม ระดับเขต พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ได้น าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T มาช่วยวัดคุณภาพระบบบริการให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ
ผู้ป่วยเอดส์ของหน่วยงาน และได้น าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” 
 
องค์ประกอบที่สำม กำรเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนงำนพัฒนำคุณภำพ  : Intrastructure  

 กำรเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนงำนพัฒนำคุณภำพ  : Intrastructure ได้แก่ การสร้างทีมและ
บทบาทของผู้น า การมีส่วนร่วมของทีมพัฒนาคุณภาพที่รวมไปถึงผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ การจัดระบบ
ข้อมูลเพ่ือการติดตามการท างานและการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั้งผู้ใหญ่และเด็กให้ครอบคลุม 76 จังหวัด
ของประเทศไทย 
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กิจกรรมด ำเนินกำร  
 1. สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และพัฒนำศักยภำพ
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพในพื้นที่ทุกระดับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการส่งต่อการดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เด็กในพ้ืนที่ 50 จังหวัด  ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  

  1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการและ สร้างเครือข่ายการดูแลเด็กติดเชื้อ
เอชไอวี ด าเนินการในปี 2553 จัดประชุมสหวิชาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
(สคร.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จ านวน 10 รุ่น 158 คน  
เนื้อหาการประชุม ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงานในคลินิกเอชไอวีเด็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือ
ส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัส ระบบการส่งต่อ การขยายงานและสร้างเครือข่ายจังหวัดระหว่าง
โรงพยาบาลแม่ข่าย, โรงพยาบาลชุมชนและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน และรูปแบบการนิเทศติดตาม
การด าเนินงานในโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย    
  1.2 อบรมการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อไอวีอย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาล 
ด าเนินการ โดย ส านักงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข  จัดอบรมแก่ ศูนย์การเรียนรู้ 4 แห่ง 
โรงพยาบาลจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  และโรงพยาบาลชุมชน ใน 75 จังหวัด จัดอบรมต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 
- 2556 รวม 10 รุ่น  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 606 คน  การประเมินผลหลังการอบรม พบว่า ร้อยละ 80 - 90 
ผู้เข้ารับการอบรมให้ความคิดเห็นว่า 1) ได้รับความรู้  กระบวนการ ขั้นตอนในการให้การปรึกษาเพ่ือเปิดเผย
ผลเลือดแก่เด็กและผู้ดูแลได้อย่างถูกวิธี 2) สามารถประเมินความเหมาะสมในระยะเวลาที่ควรเปิดเผยผลเลือด  
3) ทราบเทคนิคต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาและเปิดเผยผลเลือดที่เป็นรูปธรรม 4) มีความมั่นใจในการท า 
Disclosure มากขึ้น 
  1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการและการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาเด็กที่
ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลศูนย์การเรียนรู้  4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในปี 2555 มีผู้เข้าอบรมจ านวน 
134 คน จาก 20 จังหวัด    
  1.4 จัดประชุมเพ่ือการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่ ระหว่างวันที่ 
3 - 4 พฤษภาคม 2555  ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 101 คน จากโรงพยาบาล 34 แห่ง ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
(สคร.) 12 แห่ง  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 1 แห่ง เพ่ือได้รับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการส่งต่อและร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดการต่างๆ เพื่อการส่งต่อ   
  1.5 จัดกิจกรรม Clinic Observational  Training  โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายในหลายพ้ืนที่ 
เช่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายความรู้ การสังเกต ณ จุด 
ซึ่งเครือข่ายจะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจริง ได้แก่ 1) รูปแบบในการดูแลคนไข้แบบ One Stop 
Service และการให้บริการที่ครบถ้วนทั้งด้านกาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ 2) แนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร
จัดการ เช่น ด้านการเตรียมความพร้อมของเอกสาร  การประเมินคุณภาพการให้บริการ  การบริหารยา  
การติดตามคนไข้ การท างานเป็นทีม  บทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่าย  3) ได้รู้จักเครือข่ายคนท างาน 
และได้แนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย  4) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและร่วมวางแผน
ปฏิบัติที่จะพัฒนาบริการต่อไป ทั้งการวางแผนในองค์กรและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
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  1.6 จัดอบรมเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  ในปีงบประมาณ 2555  จ านวน  10  รุ่น 
มีผู้เข้าอบรมจ านวน 158 คน จากส านักงานป้องกันควบคุมโรค 9 แห่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 
จังหวัด โรงพยาบาล 40 แห่ง และองค์กรเอกชน 3 แห่ง  เนื้อหาที่อบรมได้แก่ การเปิดเผยสถานการณ์
ติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก การสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี การให้การปรึกษา การส่งเสริม
การรับประทานยาต้านไวรัส แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก การบริหาร
จัดการระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ระดับจังหวัด 

 ผลการด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนั้น  คุณรังสิมา โลห์เลขา  จากศูนย์ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ได้รายงานความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายหลายประการ อาทิ   1) โครงการ
นี้ท าให้มีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมในการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น และส่งเสริมการสื่อสาร
กันมากขึ้นทั้งในระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต  2) หลายโรงพยาบาลผู้บริหารให้ความสนใจ
มากขึ้น มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งจังหวัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ กระตุ้นให้
โรงพยาบาลทุกแห่ง พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กให้ดียิ่งขึ้น  3) หลายโรงพยาบาลได้รับการส่งเสริมให้
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเอชไอวี/เอดส์ ระดับภาค 

 เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน จากเวทีจัดการความรู้ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน 
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพทีมงานว่า    

  “โปรแกรมทั้งหมดเกี่ยวกับทีมท างานทั้งหมด แต่ละค าถามของ HIVQUAL เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทั้งทีม เป็นตัวบ่งชี้เลยว่าทุกคนต้องท างานเป็นทีม”  

  “โครงการ Pediatric HIVQUAL มีการรับนโยบายการดูแลเด็กส่งต่อยังโรงพยาบาลชุมชน 
ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพและการประสานงานที่ดีต่อกัน ประสานกับคลินิกแม่และเด็ก มีการปรับระบบ
การติดตามเด็ก การติดตามผลเลือด ท าให้ผลการรักษาและการติดตามผล PMTCT ดีขึ้น” 

 2. สนับสนุนกลไกกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับเขต และจังหวัด เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการฯ ในปีงบประมาณ 2554 มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพในพ้ืนที่จ านวน 74 แห่ง เพ่ิมเป็น 
112 แห่งในปีงบประมาณ 2555 และ168 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 เครือข่ายประกอบไปด้วยหน่วยงาน 
จากกรมควบคุมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน และตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้ อเอชไอวี
ของแต่ละเขตและจังหวัด ร่วมกันสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับเขตทั้ง 12 เขต ร่วมกัน
วางแผน นิเทศติดตามงานโครงการฯ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมถึงขยายการจัดอบรมด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  HIVQUAL-T 
ในการวัดผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลและพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพให้แก่
โรงพยาบาล 

 3. ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ของโรงพยำบำล 

 ผลส าเร็จจากการด าเนินงานในพ้ืนที่ อาทิเช่น  โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 
และครอบครัวได้มีการรวมตัวกัน เป็น “ชมรมตะวันทอแสง” และโรงพยาบาลบางกรวย ได้ด าเนินการพัฒนา
อาสาสมัคร จ านวน 4 คน ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 - 2556  ให้อาสาสมัครได้รับการอบรมและฝึกทักษะการให้
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ค าปรึกษาและมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ จนสามารถให้ค าแนะน า และปรึกษาทั้งรายบุคคลรายกลุ่ม ครอบครัว 
และช่วยในการติดตามเยี่ยมบ้าน   

 สรุป ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโดยภำพรวม ตำมตัวชี้วัดของโครงกำรฯ  พบควำมก้ำวหน้ำจำก
กำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 – ปีท่ี 3 สรุปผลดังนี้  

 1) ในปีที่หนึ่ง (2553) ของการด าเนินงาน มีข้อมูล baseline จ านวนโรงพยาบาลที่มีการเชื่อมงาน
พัฒนาคุณภาพของเอชไอวีกับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จ านวน 15%   เพิ่มเป็น 30% 
ในการด าเนินงานปีที่ 3 (2556) 
2) ในปีที่หนึ่ง (2553) มีจังหวัดที่ด าเนินการสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี = 29 จังหวัด 
เพ่ิมเป็น = 76 จังหวัดในการด าเนินงานปีที่ 3 (2556) 
3) ในปีที่หนึ่ง (2553) มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อ
เอชไอวีให้กับโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายในจังหวัด จ านวน=70%  เพ่ิมเป็น 80% ในการด าเนินงาน
ปีที ่3 (2556) 
4) ในปีที่หนึ่ง (2553) มีโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่มีการวัดผลการพัฒนาคุณภาพตาม Pediatic Hivqual 
Program =70% เพ่ิมเป็น =90% ในการด าเนินงานปีที่ 3 (2556) 
5) ในปีที่หนึ่ง (2553) มีโรงพยาบาลแม่ข่าย มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ จ านวน=50% 
เพ่ิมเป็น 65% ในการด าเนินงานปีที่ 3 (2556) 
6) ในปีที่หนึ่ง (2553) มีโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายในจังหวัด รับการส่งต่อการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวีจากโรงพยาบาลแม่ข่าย จ านวน =20% ของ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด เพิ่มเป็น = 50%
ในการด าเนินงานปีที่ 3 (2556) 
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บทที ่2 ควำมส ำเร็จต่อผู้ป่วย ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

 ผู้ป่วยได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ใหญ่ 
 1.  ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกมำกขึ้น ตระหนักในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น  
 เราพบตัวอย่างความส าเร็จของโรงพยาบาลสุโขทัย คือ โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการคัดกรองและ
ส่งเสริมสุขภาพกรณีมะเร็งปากมดลูก  ซึ่งบุคลากรได้ประเมินพบว่า หญิงผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
มักจะมีทัศนคติต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ป่วยไม่มีความรู้และไม่ตระหนักในการดูแล
สุขภาพ กลัวการตรวจ กลัวว่าผลจะผิดปกติเพราะรู้สึกว่าแค่ติดเชื้อเอดส์ก็แย่มากแล้ว รวมทั้งไม่สะดวก
ในการเดินทางมาตรวจในโรงพยาบาล ดังนั้นในปี 2553 โรงพยาบาลสุโขทัยจึงได้มีโครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งปากมดลูกแก่หญิงผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์และ
ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ จ านวน 90 คน และพบว่าภายหลังการอบรม ผู้รับการอบรมให้ความมือในการรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถึง ร้อยละ 90.2 โดยพบว่าการอบรมช่วยให้ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกมากขึ้น ตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจ าทุกปีและ
รู้จักดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอย่างถาวร 
 

 2. ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ได้เข้ำถึงระบบกำรดูแลรักษำอย่ำงครอบคลุมตำมตัวชี้วัด  โปรแกรม 
HIVQUAL-T  สามารถเพ่ิมคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ่ของประเทศไทย
ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งประจักษ์ได้จาก ข้อมูลปริมาณของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2556 
ดังนี้ การตรวจ CD4 Baselineร้อยละ 80.8  ตรวจติดตามระดับ CD4 หลังได้รับยาต้านไวรัสครบ 6 เดือน 
ร้อยละ 73.6  ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ร้อยละ 92.2 การตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ในผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสมากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 94.8  การประเมินหรือติดตาม Adherence 
อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 81.04 ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบร้อยละ92.4 ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้
ได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา ร้อยละ 91.7 ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด ร้อยละ 99.1 
การคัดกรองโรคซิฟิลิส ร้อยละ 88.7  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 75.18 รวมทั้งการได้รับข้อมูล
ค าแนะน าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ร้อยละ96.1 ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณก็แสดงถึงคุณภาพการบริการ
ที่ครอบคลุมผู้ป่วยในระดับสูง  มีผลให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยน้อยลง พัฒนาสุขภาพกาย 
ใจ  สังคม และคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น   

 

 ส าหรับตัวอย่างความส าเร็จ ที่เป็นข้อมูลคุณภาพ เช่น 
 -  กรณีการบริการ ที่เจ้าหน้าที่สามารถ detect โรคมะเร็งของผู้ป่วยได้เร็วขึ้น รีบส่งพบแพทย์ ท าให้
ผู้ป่วยรอดชีวิต เพราะได้รับการรักษาท่ีทันท่วงท ี(เวที KM สมุทรสงคราม 2557)   
 - กรณีผู้ป่วยเป็นคนนอกพ้ืนที่ ท าให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง เกิดการขาดยา ไม่มาตรวจเลือดหรือพบ
แพทย์ตามนัด พยาบาลได้มีการโทรศัพท์ประสานให้กลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือให้แพทย์สั่งยาไว้  และรอให้ผู้ป่วย
มารับยาภายหลัง หรือ การพูดคุยท าความเข้าใจเพ่ือส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยทีม
จิตอาสาจะหาเครือข่ายและกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ใกล้ชิด ซึ่งพบว่าผู้ป่วยจ านวนมากได้รับ
การส่งต่อกลับไปรับยาใกล้บ้าน (จาก เรื่องเล่า โดยคุณอัญชิษฐา แซ่ไว่  โรงพยาบาลเบตง) 
 -  โรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย โดยมีพยาบาลให้ค าปรึกษา
เฉพาะทางจิตเวช  มีการค้นหาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าทุกครั้งที่รับบริการและให้ค าปรึกษาโดยพยาบาลผู้ให้
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การปรึกษาทันที เพ่ือการรักษาที่รวดเร็ว มีเภสัชกรให้การปรึกษาเรื่องการกินยา อาการข้างเคียงของยา 
การแพ้ยา และช่วยติดตาม Adherence มีแกนน าอาสาสมัคร ช่วยให้ค าปรึกษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง   
มีกิจกรรมเพ่ือการดูแลแบบองค์รวม เช่น Self helf Group ,สมาธิบ าบัด การฝึกนวดเพ่ือผ่อนคลายอย่างง่ายๆ  
เป็นต้น 
 

 3. ผู้ป่วยจิตอำสำเกิดควำมภำคภูมิใจ โครงการฯนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์ มาเป็นเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์คนอ่ืนๆในคลินิก ARV งานที่สามารถช่วยได้มีมากมาย 
เช่น การลงทะเบียน วัดความดันโลหิต การประเมินคุณภาพชีวิต  นัดคิว นับเม็ดยา ส่งยา ประเมิน 
Adherance  เตรียมผู้ป่วยเพ่ือการคัดกรองและเข้าพบแพทย์ ประสานผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ช่วยรับส่งและ
ติดตามผู้ป่วยในพ้ืนที่  ที่ส าคัญคือการเป็น BUDDY ให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
เป็นผู้ร่วมกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการท ากลุ่ม Self Helf Group  เป็นคณะท างานศูนย์องค์รวม ช่วยรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ/เอดส์ ผลจากการท างานช่วยให้อาสาสมัครเหล่านี้เกิด
ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพ่ือน/พ่ีน้องที่เป็นโรคเดียวกัน ได้กลับมาแข็งแรงและแจ่มใส ผู้ป่วยอ่ืนรู้สึก
ไว้วางใจและกล้าพูดคุยให้ความใกล้ชิดต่อผู้ป่วยจิตอาสา รวมทั้งได้รับการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง 
ไม่ถูกคนอ่ืนรังเกียจ และภูมิใจที่ตนเองสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นได้ 
 

  “ที่น่าแปลกใจคือ เมื่อโครงการฯ เข้ามา ผู้ติดเชื้อได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่  ในวันที่
มีคลินิก HIV จะมีผู ้ติดเชื้อเข้ามาช่วย เช่น ช่วยชั่งน้ าหนัก คัดกรอง นับเม็ดยา ก็มาร่วมท างานด้วย 
ยอมรับว่าผู้ติดเชื้อเข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับเด็กระหว่างเด็กรอรับยา และเวลาที่เด็กไม่มาหรือเด็กมีปัญหา 
ผู้ติดเชื้อก็ไปตามให้ที่บ้านเด็ก เห็นภาพ ป้า พ่ีเหล่านี้ช่วยถือของไปส่งแม่และลูกที่คิวรถ คนไข้ก็มีความสุขที่
มาแล้วเจอคนที่เหมือนกันกับเค้า ถ้ามีอะไรเค้าก็จะคุยกันได้” (ค าบอกเล่า จากเวที KM วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 
ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม) 
 

 4. ผู้ป่วยได้รับกำรยอมรับและควำมเอำใจใส่ดูแลจำกเจ้ำหน้ำที่ ครอบคลุมทั้งร่ำงกำย จิตใจ และ
สังคม มำกยิ่งขึ้น ลดความวิตกกังวล ยอมรับการเข้าสู่การรักษา กล้าเปิดเผยผลเลือดกับครอบครัว และ
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น  ตัวอย่างจากเรื่องเล่า CQI และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 เช่น 
 - เรื่องเล่าของพยาบาลจาก โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี “ได้เจอคุณลุงท่านหนึ่งที่ปฏิเสธ
ต่อต้านทุกอย่าง เป็นวัณโรค AFB3+ ไม่อยู่รับการรักษากลัวญาติจะรู้ เราต้องไปเยี่ยมบ้านทุกวัน คุยจนยอมมา
รักษาพยาบาล แต่ก็ยังมีกลัวว่าตนเองจะแพร่เชื้อ กลัวลูกที่อยู่กรุงเทพฯจะรู้ คนอ่ืนจะรู้ ทุกคนในทีมก็ให้
ก าลังใจ คอยติดต่อถึงเวลานัดแล้วนะ เราก็ต้องให้เวลากับเขา ในที่สุดลุงก็ยอมบอกผลเลือดกับลูกด้วยตัวเอง 
และลูกก็ได้มาดูแล “   
 

 - เรื่องเล่าของพยาบาล จากโรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล  “คนไข้ คนหนึ่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ  
เพราะแฟนก็หนีไป และคนในหมู่บ้านก็รังเกียจ เราก็เข้าไปคุย บอกว่า ถ้าพ่ีไม่อยู่ แล้วทางลูกกับแม่ของพ่ีเขา
จะล าบากยังไงล่ะ  หลังจากนั้นสองวันเขาก็โทรเข้ามา  เราก็ประสานให้เปิดห้องยาในวันเสาร์เพ่ือให้เขาได้ยา
ในวันนั้นเลย” “ ถ้าพรุ่งนี้มีคลินิก  วันนี้ก็จะเอาแต่ละ Case มาดูว่าใครจะต้องมาบ้าง ไม่มาบ้าง แล้วทั้งหมอ 
พยาบาล จ าได้ทุก Case ทุกคน ครอบครัวเป็นอย่างไรจ าได้ แสดงว่าเค้าใส่ใจกันมาก”  
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  - โรงพยาบาลควรกาหลง ได้ตระหนักในการแสดงความเอื้ออาทรต่อสภาวะเจ็บป่วย 
ความทุกข์ใจ เนื่องจากความเจ็บป่วย และความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกเวลา จึงให้เบอร์โทรศัพท์ของ
บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงอาสาสมัครผู้ติดเชื้อ ไว้ให้สามารถปรึกษาปัญหา หรือขอความช่วยเหลือได้ตลอด 
24 ชั่วโมง  
  -  แกนน ากลุ่มสู้เ พ่ือฝัน โรงพยาบาลควนโดน ได้กล่าวชื่นชมการท างานของเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลควนโดน ว่า “ ที่บังเป็นได้อย่างวันนี้ ต้องขอบคุณหมอๆ  (ทีมสหวิชาชีพในคลินิก ARV) ที่ดูแลบังและ
ทุกคนในคลินิกเป็นอย่างดี แถมยังเผื่อแผ่ไปยังคนในครอบครัวด้วย คอยช่วยเหลือทุกอย่างแม้ไม่ใช่หน้าที่  เช่น 
คอยหาแหล่งช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคน มาเอายาให้แม้บางครั้งจะเป็น
วันหยุด วันพักผ่อนของตัวเอง เพียงเพื่อไม่อยากให้คนไข้ดื้อยา  บังคิดว่าหมอทุกคนให้เรามามากแล้ว 
คิดดูสิ ทั้งที่ไม่ใช่ญาติแต่ก็ดูแลยิ่งกว่าญาติ ถึงเวลาที่เราควรจะเป็นมือบนให้คนอ่ืนคืนบ้าง” (เรื่องเล่าจาก 
คุณซอร์ฟีเย๊าะ สองเมือง โรงพยาบาลควนโดน) 

 5. ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำรบ ำบัดรักษำได้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ป่วยมำกขึ้น มีผลต่อการลดอัตราการขาดนัด การขาดยา และการดื้อยา ทั้งนี้เป็นผลจากการพัฒนา
ระบบบริการที่สะดวกรวดเร็ว เป็น one stop service และการมีระบบนัดและติดตามผู้ป่วยที่ดี                       
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ได้เปิดบริการ “คลินิกตามน้ า” คือ คลินิกนี้
จะก าหนดวันเปิดบริการตามวันเรือเข้า (ก าหนดวันโดยดูข้างขึ้น ข้างแรม) เพ่ือเอ้ือต่ออาชีพประมง ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของชาวบ้านอ าเภอบ้านแหลม ลดการเสียเวลาในการประกอบอาชีพ และผู้ป่วยมารับยาได้สะดวก
ยิ่งขึ้น    

 6. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้รับกำรปรับทัศนคติ และยอมรับกำรเข้ำสู่บริกำรบ ำบัดรักษำที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
มีผลให้เพ่ิมอัตราการตรวจ Anti  HIV สูงขึ้น และเข้าสู่การรักษาที่รวดเร็วขึ้น คุณภาพการรักษาดีขึ้น อัตราเสียชีวิต
จาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ลดลง ตัวอย่างคือ การด าเนินงานของ โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล  ซึ่งก่อนที่
จะมีโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย นั้น 
สถิติ ปี 2553 ในพ้ืนที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ 5 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาจากที่ใดมาก่อน เป็นผลจาก
การคิดว่าตัวเองมีตราบาปและช่องทางการรับเชื้อเป็นเรื่องผิดหลักศาสนา จึงไม่ยอมรับเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษา  แต่เมื่อโครงการพัฒนาคุณภาพเข้าถึง ผู้ปฏิบัติงานได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้มากขึ้น 
จึงได้ระดมสมองจากผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน แล้วค้นพบทางออกในการแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการค าสอน
ศาสนากับการดูแลสุขภาพ เช่น ค าสอนในคัมภีร์ที่กล่าวว่า “การเกิดโรคเป็นบททดสอบจากพระอัลลอฮ 
เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วต้องแสวงหาการรักษา มิฉะนั้นจะเป็นบาป” แนวคิดดังกล่าวได้ถูกรณรงค์ในกลุ่มเสี่ยง มีผล
ให้เพ่ิมอัตราการตรวจ Anti HIV ในกลุ่มเสี่ยงในปี 2555 - 2557 ตามล าดับคือ ร้อยละ 37 ร้อยละ 55 และ
ร้อยละ 74  ซึ่งเป็นผลจากความพยายามพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ตามตัวชี้วัดของโครงการฯ นั่นเอง 
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 กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เด็ก                  

 1. ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลชุมชนใกล้บ้ำน ทั้งนี้เป็นผล
สืบเนื่องจากการสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี  ซึ่งมีการด าเนินการตั้งแต่ปี 2554 จ านวน 12 
จังหวัด และขยาย ครบ 75 จังหวัดในปี 2556  โดยมีการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มี
คุณภาพและสนับสนุนการท างานระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชน การพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลชุมชนและระบบการส่งต่อ  ผลการด าเนินงานในปี 2555 พบว่า จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการนานกว่า 
2 ปี จ านวน 30 จังหวัด มีผลการด าเนินงานในด้านอัตราการกดระดับไวรัสได้ต่ ากว่า50 copies/ml ที่สูงกว่า
จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 2 ปีจ านวน 46 จังหวัด มีผลให้ผู้ป่วยเด็กสามารถเข้ารับบริการรักษา
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน  สามารถเติบโต มีงานท า มีครอบครัว ลดอัตราการตายและนอนโรงพยาบาล
ลดลง 

 ตัวอย่างการด าเนินงานในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกับ
โครงการพัฒนาและขยายรูปแบบการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาล
ชุมชน  ผลการด าเนินงานพบว่า มีเด็กที่สามารถกลับไปรับยาที่โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 49 ราย จาก 140 ราย 
และ 44 รายยังมีสุขภาพแข็งแรง มีการกินยาที่ดีต่อเนื่อง  ซึ่งเกิดจากคุณภาพการดูแลเด็กของ โรงพยาบาล
ชุมชนอยู่ในขั้นดีมากเช่นเดียวกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า และเมื่อประเมินผลจากเด็กและผู้ดูแลว่าการที่
กลับมาดูแลและรับยาใกล้บ้านดีหรือไม่  ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยให้มีเวลา
ท ากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น วันที่รับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านจะไปรับในช่วงบ่าย ช่วงเช้าก็สามารถไป
เรียนได้โดยไม่ต้องขาดเรียนทั้งวัน  แตกต่างจากเดิมที่ต้องมารับยาที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ต้องขาดเรียน
ทั้งวันเพราะเสียเวลาเดินทาง”  ทั้งนี้การสนับสนุนให้เด็กได้รับบริการรักษาใกล้บ้านในระยะแรกอาจมีอุปสรรค
อยู่บ้าง เช่น ครอบครัวและเด็กอาจรู้สึกไม่ไว้วางใจการรักษาของโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน  ก็ได้มีการจัด
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ซึ่งมีผู้ป่วยเด็กที่เป็นตัวอย่างผลดีจากการรับยาใกล้บ้าน ช่วยให้ความเข้าใจแก่
เด็กด้วยกันเอง (เรื่องเล่าจากคุณมณี เย็นตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) 

             2. ช่วยให้เด็กได้รับกำรติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงที่มีคุณภำพ และครบถ้วน ซึ่งผลการวัด
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เด็ก ด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T ระดับประเทศ 
ปีงบประมาณ 2556 ได้สะท้อนคุณภาพติดตามผลและประเมินความเสี่ยงในระดับสูง ได้แก่ ผู้ป่วยได้รับ
การติดตาม CD4 ร้อยละ 93.6  ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการตรวจVL ร้อยละ 93.6 ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
ได้รับยาป้องกัน PCP แบบปฐมภูมิ ร้อยละ 84 ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 96.3 ผู้ป่วยได้รับ
การติดตามความสม่ าเสมอในการทานยา ร้อยละ 96.2 ผู้ป่วยได้รับการประเมินน้ าหนัก ร้อยละ 99.4 
ผู้ป่วยได้รับการประเมินส่วนสูง ร้อยละ 98.05 ผู้ป่วยได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 95.5 ผู้ป่วยที่เข้าสู่
วัยรุ่นได้รับการประเมินความเสี่ยงทางเพศ ร้อยละ 96.7 ผู้ป่วยที่อายุมากกว่าเท่ากับ10ปี ได้รับค าปรึกษาให้
ทราบสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ75.3  
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                    โดยตัวอย่างข้อมูลคุณภาพเช่น เรื่องเล่าของ พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
“การมีการติดตามคุณภาพด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T  มีตัวชี้วัดต่างๆ หนึ่งในตัวชี้วัดคือร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการตรวจ Viral Load  แพทย์และพยาบาลประจ าคลินิกเด็กจึงได้ส่งตรวจ Viral Load ตามตัวชี้วัด 
ปี 2550 ส่งได้ 13 % เพราะเป็นปลายปีงบประมาณ ปี 2551 ได้ตรวจ 90%  ใน 90% นี้พบว่า Viral Load  สูง 
มิใช่เฉพาะที่ CD4  ไม่เพิ่มเท่านั้น CD4 ยังดีอยู่ แต่ Viral Load มากกว่า 2,000  ก็มีเหมือนกัน 
เมื่อ Viral Load สูง ก็ได้ส่งตรวจการดื้อยาต่อ และปรับเปลี่ยนสูตรยา ซึ่งยังดื้อยาไม่มาก ใช้ยา PI เพียงตัว
เดียวได้ คือรู้เร็วรักษาเร็ว ในปีต่อๆมาก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆ ถึงแม้ไม่ได้ 100% ก็ภูมิใจที่ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแล
มากขึ้น” 

 3. ช่วยให้เด็กได้รับยำต้ำนไวรัสอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

  3.1 แก้ปัญหำกำรขำดยำ การให้บริการอย่างใส่ใจ มีผลให้พยาบาลสามารถสังเกตและ
ประเมินปัญหาการขาดยาหรือการทานยาไม่ถูกต้องของผู้ป่วยได้ และแก้ปัญหาที่สาเหตุ โดยอาศัยการสร้าง
สัมพันธ์ภาพที่ดี ช่วยให้ผู้ป่วยไว้วางใจ กล้าเปิดเผยข้อมูล และเรื่องที่ตนไม่สบายใจ และมีการแก้ไขปัญหาที่
ยืดหยุ่นโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ดังตัวอย่างเรื่องเล่า จาก โรงพยาบาลงาว จังหวัด
ล าปาง “น้องมาตรวจผิดนัดเสมอ เมื่อสอบถามถึงการกินยาน้องจะบอกว่ากินตรงเวลา ไม่เคยลืมกินยาหรือ
ขาดยาเลย  แต่ยาน้องก็เหลือตลอด ค่า CD4 ของน้อง = 881 cell  ค่า VL < 40  จนมาวันหนึ่งน้องมาตรวจ
พร้อมกับน้องแนนเพ่ือนบ้านวัยใกล้เคียงกัน ซึ่งทั้งสองทราบการเจ็บป่วยของกันและกัน น้องแนนขาดยาไป 2 ปี 
พ่ึงกลับมารับยาใหม่และเจ็บป่วยบ่อย ไอตลอด เหนื่อยง่าย เราจึงให้สองคนนี้เตือนกันและกันเมื่อถึงวันนัด   
ต่อมาน้องแนนป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล น้องอรจึงมาตรวจตามนัดและแอบถามว่า ถ้าหนูไม่กินยาจะเป็น
อย่างแนนไหม เราตอบว่าใช่ และถามน้องอรว่า มีอะไรหรือเปล่า น้องอรจึงบอกเราว่า หนูอยากเปลี่ยนสูตรยา  
เราเอะใจ จึงถามว่าท าไม น้องอรบอกว่า หนูกินยาเม็ดใหญ่ (DDI) ไม่ได้ กินแล้วจะอ๊วกตลอด หนูจึงไม่ค่อยกินยานี้  
พ่ีแอนบอกว่าถ้าหนูไม่กินหนูจะเป็นอย่างแนน หนูกลัว หลังจากน้องอรเล่าให้ฟัง เราจึงปรึกษาเภสัชฯ ถึงการ
กินยา วิธีที่จะช่วยให้กินยาให้ง่ายขึ้น พูดคุยทั้งปลอบและขู่ โดยให้น้องกินยาพร้อมกับผลไม้ น้ าหวาน แล้วนัด 
1 สัปดาห์โดยมาหลังเลิกเรียน (จะได้ไม่ขาดเรียนบ่อยและน้องไม่อยากให้ที่โรงเรียนทราบเรื่องการเจ็บป่วย) 
หลังจากท าทุกอย่างตามที่เภสัชกรแนะน าแล้ว น้องอรก็ยังไม่สามารถกินยา DDI ได้ เราจึงปรึกษาไปยัง 
โรงพยาบาลล าปาง ก็ได้รับค าแนะการดูแลและบอกว่าถ้าน้องกินสูตร 3 ตัว (AZT+LPV/rt+DDI) ได้ ก็กิน 2 ตัว 
ที่กินได้แล้วกัน แต่ต้องดู Adh ของน้องให้ดีๆ  ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ท าให้น้องอร สนิทสนมกับเรามาก
ขึ้น เมื่อปีทีแ่ล้วน้องพาแฟนมาให้เราตรวจ anti HIV  เราตรวจให้และพูดคุยถึงเรื่องการป้องกันการติดเชื้อของ
น้องอย่างจริงจังมากขึ้น ตอนนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2557) ผล CD4=711 cell VL<20  ขณะนี้น้องจบ ม.6 แล้ว 
สอบเรียนต่อที.่.....  ได้  บอกว่าอยากเป็นครูสอนวาดเขียน”   

  3.2 เด็กได้รับกำรสร้ำงเสริม Adherance (กำรมีวินัยในกำรทำนยำ )  เครื่องมือ 
“Pedriatic HIVQAUL-T” มีส่วนผลักดันให้บุคลากรสามารถประเมิน Adherance ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น  
และจุดประกายการพัฒนารูปแบบ และแนวทางการสร้างเสริม Adherance ในผู้ป่วยเด็ก  ได้แก่  1) ให้ความรู้
ความเข้าใจ แก่ผู้ดูแลเด็ก  2) การติดตาม และวางแผนการเสริมสร้าง Adherance ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกัน  3) การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  เช่น การจัดท าสมุดบันทึกการรับประทานยา 
ที่ช่วยสร้างความตระหนักในการทานยาให้แก่ตัวเด็กและยังเป็นเครื่องมือในการติดตามว่าเด็กมีวินัยในการทาน
ยาครบถ้วนหรือไม่  4) การใช้เทคนิคการเสริมแรงจูงใจแก่เด็กในการติดตามเรื่องการกินยา เช่น การตกลงให้
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รางวัลเป็นสิ่งของ เมื่อเด็กน ายามาด้วยในการตรวจแต่ละครั้ง   (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 
ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม) 

                    ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่น การด าเนินงานของโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ Pedriatic HIVQAUL-T เป็นตัวจุดประกายให้มองเห็น
โอกาสแห่งการพัฒนาอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ  ดิฉันจึงเลือกที่จะพัฒนาในเรื่องของการเสริมสร้าง  
Adherance เป็นอันดับแรก มีการจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กติดเชื้อแก่ผู้ดูแล เตรียมความพร้อม
ผู้ดูแลในการให้เด็กรับประทานยาต้านไวรัส เลือกเวลาให้เด็กทานยาที่เหมาะกับบริบทของเด็กและผู้ดูแลแต่ละคน 
และติดตามเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นเพ่ือประเมินผลการทานยาถูกต้องหรือไม่ มีอาการข้างเคียงจากการ กิน
ยาหรือไม่ และมีปัญหาเรื่องวินัยในการกินยาหรือไม่ กิจกรรมดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์กับผู้ดูแล เด็กและ
เจ้าหน้าที่ดีข้ึน ค้นพบปัญหาอุปสรรคในการรับประทานยาของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน และให้การแก้ไข
ที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละครอบครัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลเด็กดีขึ้นภายใต้ความเข้าใจและเต็มใจ” 

  อีกตัวอย่างหนึ่งคือ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวว่า “หากเด็กไม่
ทานยา ทานทีมจะแก้ไขด้วยการเข้าค่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าย 1 วัน ค่ายนอน 1 คืน 2 คืน จัดในตัวอ าเภอ 
ค่ายน้ าตกบ้าง โรงพยาบาลบ้าง แล้วแต่งบประมาณที่ดี ในค่ายจะเน้นความรับผิดชอบ และความสนุกสนาน
แฝงสาระ  เด็กจะชอบการแสดงหุ่นมือมาก เราจะแสดงเรื่องที่ช่วยให้เด็กเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ
ตนเอง” (เรื่องเล่า จากพยาบาล โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย) 

  4. เด็กได้รับกำรดูแลครบทุกด้ำนทั้งกำย ใจ สังคม  ตัวอย่างจากเรื่องเล่าของ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้ดูแลนั้นไม่เพียงแต่ดูแลด้านการรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังใส่ใจดูแลในปัญหา
ด้านสังคมของผู้ป่วย คือ การขาดทุนการศึกษาด้วย  ซึ่งก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ป่วยได้ “เราจะมี
บัณฑิตคนหนึ่งที่เงินจากการขายถุงยางอนามัย (ตู้หยอดเหรียญ) ได้เติมเต็มให้กับเขาจนจบการศึกษา 
แม้จะเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่ง  ดิฉันและทีมงานก็อดภูมิใจไม่ได้ แต่ก่อนเคยคิดว่าเราจะเห็นเด็กติดเชื้อเติบโตได้ไหม 
แต่ ณ วันนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เด็กที่ติดเชื้อสามารถมีอนาคตที่ดีได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจริงๆ” 

  5. เด็กยอมรับผลเลือดบวก จำกกระบวนกำรเปิดเผยผลเลือดที่มีคุณภำพ ซึ่งการที่เด็ก
ได้รับรู้และยอมรับผลเลือดของตนเอง มีผลให้เด็กร่วมมือในการรักษา และตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง 
รวมทั้งการป้องกันการแพร่เชื้ออีกด้วย  ดังตัวอย่างเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ดังนี้ 

  “การเปิดเผยผลเลือดกับเด็กนั้น  เราอาจคิดว่ายาก.. กลัวเด็กรับไม่ได้ แต่ในความจริงนั้นเด็ก
อาจรับรู้ผลเลือดของตนเองมาแล้วก็ได้  ซึ่งถ้าเด็กรับทราบผลเลือดการติดเชื้อเอชไอวี จากเรานั้นย่อมดีกว่าได้
รับทราบมาจากแหล่งอื่น  กระบวนการบอกของเราจะนุ่มนวล มองเชื้อโรคเป็นเพ่ือนและแนะน าการปฏิบัติตัว
ของเด็ก ส่งเสริมวินัยการกินยาและเด็กจะรู้สึกดีที่เราไม่มีความลับกับเขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวเขา  
เด็กบางคนมีศักยภาพ มีความคิดที่ดีเพียงแต่เราควรให้โอกาสเด็กๆ ของเราให้เท่าเทียมกับเด็กอื่นๆ ” 
(เรื่องเล่า รู้... งี้พ่ีบอกไปนานแล้ว  โดยคุณเกสร จันทร์ศิริโยธิน  โรงพยาบาลล าปาง)  

  โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  มีกระบวนการเปิดเผยผลเลือดกับเด็กด้วยการจัด
กิจกรรมค่าย และการให้ค าปรึกษา   โดยมีการให้ค าปรึกษากับผู้ดูแลหลายครั้งให้เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ ของการเปิดเผยผลเลือดกับเด็ก  ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กที่เกิดจากการไม่รับรู้ผลเลือดของ
ตนเองและ การขออนุญาตผู้ปกครองในการให้ค าปรึกษาเพ่ือเปิดเผยผลเลือดกับเด็ก โดยใช้เทคนิคการปรึกษา
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ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ช่วยให้เด็กยอมรับผลเลือด และ
ตระหนักในการดูแลตนเอง การแพร่เชื้อมากขึ้น  

  “พยาบาลให้ค าปรึกษาได้ประเมินความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ เรื่องการมาหาแพทย์  การกินยา
ต้านไวรัส  น้องปอบอกว่า มีพ่ีพยาบาลมาสอนและท ากิจกรรมเรื่องวันเอดส์โลกและบอกเรื่องอาการของคนที่เป็น 
มันเหมือนกับที่น้องปอเคยเป็นและต้องนอนโรงพยาบาล เคยถามย่าว่าพ่อกับแม่ตายเพราะอะไร ย่าก็ไม่พูดเอา
แต่ร้องไห้ บอกแต่ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรม มีวันหนึ่ง น้องปอเล่นกับลูกน้องของอา พอน้องปอหกล้มเข่าแตกมี
เลือดออก อารีบวิ่งมาดึงน้องออก แล้วบอกน้องว่าห้ามมาเล่นกับน้องปออีก ระวังจะติดเอดส์ เค้ารังเกียจเวลา
ย่าไม่อยู่ เรื่องพวกนี้ย่าไม่รู้ น้องปอสงสัยมานานแล้ว เลยไปขอค าปรึกษาจาก พี่พยาบาลที่เคยมาสอน 
พ่ีพยาบาลถามว่าถ้าน้องปอมีเชื้อเอชไอวี น้องปอจะรู้สึกอย่างไรและจะท าอะไรต่อไป  พี่เค้าก็ให้ก าลังใจ
แต่น้องปอเสียใจว่า ท าไมย่าไม่บอกความจริงกับน้องปอ ถ้ารู้ตั้งแต่แรกน้องปอจะได้ตั้งใจกินยา ไม่ประชดเรื่อง
การคบเพื่อนชาย” (เรื่องเล่าจากคุณอุษา สุขาพันธุ์  โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา) 

  ผลส าเร็จของการเปิดเผยผลเลือดที่มีคุณภาพ เริ ่มต้นมาจากการอบรมที่มีคุณภาพ  
โดยโครงการฯ ได้มีกระบวนการอบรมเรื่องการปรึกษาเพ่ือเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก ด าเนินการ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 - 2556 จ านวน 10 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 606 คน ครอบคลุม 71 จังหวัด ซึ่งการ
ประเมินผลการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 - 90 มีความมั่นใจในการเปิดเผยผลเลือดมากขึ้น 
และ พบว่าจ านวนเด็กที่รู้สภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (เกณฑ์อายุ>10ปี) จากโปรแกรม Pediatric 
HIVQUAL เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 61 (2551,N=1,139) เป็นร้อยละ 72 (2556, N=2,429) และเมื่อประเมิน
เชิงคุณภาพเด็กและผู้ดูแลจากการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก พบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่รู้สึกโล่งใจ 
และสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ได้มากขึ้น รวมทั้งเด็ก
ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญของตัวเด็กเอง ไม่ควรปิดบัง และครอบครัวครัวบอกตอนที่เด็ก
อ่านออกเขียนได้ เพ่ือให้สามารถหาความรู้ได้เองในกรณีที่สงสัย  (ที่มา Good Practice  โดย รังสิมา โลห์เลขา
และวรวรรณ  ใฝ่กระโทก .ศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ) 

   

ชุมชนและสังคมได้อะไรจำกโครงกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่
และเด็กในประเทศไทย 

  1. เกิดการแสวงหาเครือข่ายช่วยเหลือในชุมชน และความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการป้องกันและบ าบัดรักษาโรคเอดส์ ความร่วมมือที่ส าคัญคือการป้องกันระยะยาว 
ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง  ในด้าน
การบ าบัดรักษานั้น  เกิดการท างานเชื่อมกันระหว่างโรงพยาบาลกับท้องถิ่น เพ่ือการดูแลผู้ป่วยทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่แบบองค์รวม  และให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตัวอย่างในเรื่องนี้ เช่น โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ซึ่งมีกรณีศึกษา คือ การช่วยเหลือเด็กหญิงวัย
11 ปี ในอ าเภอท่ายาง  ซึ่งนอกจากการการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว เด็กยังมีปัญหาพูดไม่ชัด สติปัญญาอ่อน 
มีพฤติกรรมก้าวร้าว และครอบครัวไม่สามารถดูแลให้เด็กทานยาต้านไวรัสตรงเวลาและครบถ้วนได้  จึงได้
มีการประชุมวางแผนการดูแลเด็กร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และชุมชน ส่งผลให้เด็กได้รับการแก้ไขเรื่องการพูด และเด็กได้รับการดูแลให้กินยาอย่างครบถ้วน 
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(สรุปรายงาน โรงพยาบาลบางระก า และเวที จัดการความรู้ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ  โรงแรมอัมพวาน่านอน 
จงัหวัดสมุทรสงคราม)               

 2. เกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องเอดส์ในชุมชน ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคลคืออาสาสมัคร ครอบครัวและ
ผู้น าท้องถิ่น ศูนย์องค์รวมในโรงพยาบาล และศูนย์เรียนรู้ใน อบต.  ท าให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ครอบครัว 
และชุมชน เกิดความตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับเอดส์มากขึ้น และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอย่างยิ่ง (สรุปรายงาน โรงพยาบาลบางระก า 2553 และเวทีจัดการความรู้
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม) 

 3. มีการจัดท าฐานข้อมูลเด็กภายในจังหวัดอย่างเป็นระบบ  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เป็นผู้รวบรวม ตัวอย่างพ้ืนที่ด าเนินการ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ท าให้ทราบ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของเด็กในชุมชน น าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กอย่างเป็นระบบ และ
ได้ผลยิ่งขึ้น 

 4. ชุมชนได้ใช้ศักยภาพในการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตัวอย่าง เช่น การด าเนินงาน
ของ โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล  ซึ่งก่อนที่จะมีโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย นั้น สถิติ ปี 2553 ในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ 5 คน 
ซึ ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาจากที่ใดมาก่อน  ซึ่งเกิดจากปัญหาผู้บริการกลุ่มนี้ยังไม่ยอมรั บการเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษา เนื่องจากความคิดว่าตัวเองมีตราบาป และช่องทางการรับเชื้อเป็นเรื่องผิดหลักศาสนา
อิสลาม แต่เมื่อได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการระดมสมองจากผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน 
จึงได้ค้นพบการบูรณาการค าสอนศาสนากับการดูแลสุขภาพ เช่น ค าสอนในคัมภีร์ที่กล่าวว่า “การเกิดโรคเป็น
บททดสอบจากพระอัลลอฮ์ เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วต้องแสวงหาการรักษา มิฉะนั้นจะเป็นบาป” ซึ่งเมื่อน าแนวคิด
ดังกล่าวรณรงค์ในกลุ่มเสี่ยง มีผลให้เพ่ิมอัตราการตรวจ Anti  HIV ในกลุ่มเสี่ยงในปี 2555 - 2557 ตามล าดับ
คือ ร้อยละ 37 ร้อยละ 55 และร้อยละ 74   ซึ่งเป็นผลจากการท างานโดยใช้ศักยภาพของชุมชนเพ่ือชุมชน
นั่นเอง  ดังค ากล่าวของผู้ปฏิบัติงานว่า “การท างานด้านเอดส์ไม่สามารถท างานคนเดียวได้  ต้องท างานแบบ
บูรณาการเป็นเครือข่าย  เพราะปัญหาเอดส์ไม่ได้น้อยลงเลย” (ปิยพร จิตทอง โรงพยาบาลบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก) 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

บทที่ 3 

ควำมส ำเร็จต่อระบบบริกำร และบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อระบบและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำงำนคุณภำพและกำรบริหำรจัดกำร 

 เกิดระบบการท างานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย ตามแนวคิด 
Hospital Accreditation ที่โรงพยาบาลและหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนต่างเห็นความส าคัญ และร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กอย่างเต็มที่ โดยการพัฒนาระบบที่
เกิดข้ึน ได้แก่ 
 

 1. มีคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพในระดับเขต จังหวัด ที่มีการด าเนินงานเป็นทีมร่วมกัน
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตมากขึ้น จากเดิม 74 แห่งในปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเป็น 168 แห่ง
ในปีงบประมาณ 2556 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม ผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ที่ เชื่อมโยงกับงานพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระบบคุณภาพ พร้อมกับด าเนินงานเชิงนโยบาย เช่น การเพิ่มหัวข้องานพัฒนาคุณภาพ
ด้านเอชไอวี/เอดส์ในแบบการประเมินตนเอง เพื่อขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( self assessment) 
ซึ่งสามารถชี้น าให้โรงพยาบาลที่ต้องการขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้เห็นความส าคัญ  และพัฒนางาน
บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการฯอย่างได้ผล 
 คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยหน่วยงานกรมควบคุมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  1 - 12 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน และตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีของแต่ละระดับ
เขตและระดับจังหวัด  ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับเขตทั้ง  12 เขต
ร่วมกันวางแผนนิเทศติดตามการด าเนินโครงการฯ ให้ค าแนะน าและช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ ขยายการจัดอบรมให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในด้านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ HIVQUAL-T เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเอชไอวี/เอดส์ รวมทั้งติดตามผลและ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพให้แก่โรงพยาบาล 
 

 2. มีการผลักดันเชิงนโยบาย เพ่ือสนับสนุนการท างานคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย โดย ปี 2555 ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขได้มีการวางแผนร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(สรพ.) ในการรับรองคุณภาพโรคเฉพาะหรือ Disease Specific Certification (DSC) 6 โรค ซึ่งมีการดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหนึ่งใน 6 โรค (อีก 5 โรคได้แก่ โรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่และการบ าบัด การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน  
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคลอดก่อนก าหนดและทารกน้ าหนักตัวน้อย) 
 

 3. เกิดการพัฒนาแบบรายงานและก าหนดหัวข้อในแบบรายงานให้มีการเขียนเชื่อมโยงถึงงานพัฒนา
คุณภาพบริการด้านเอดส์ระดับโรงพยาบาล เช่น แบบรายงานนิเทศติดตามงานระดับเขต และระดับจังหวัด 
รายงาน QI MEMO/QI Story ที่โรงพยาบาลใช้ในการเล่าเรื่องงานพัฒนาคุณภาพบริการด้านเอดส์ 
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 4. ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร จากแนวคิดแบบ Disease ให้เชื่อมโยงกับแนวคิด
แบบ Hospital accreditation ที่ใช้หลักการร่วมของการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการวิธีการ/ขั้นตอน
การปฏิบัติของ HIVQUAL กับแนวคิดและมาตรฐานของ HA ในหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

 5. สร้างและก าหนดตัวชี้วัด HIVQUAL ที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับมาตรฐาน HA 4 ด้าน คือ ภาพรวมของ
การบริหารองค์กร ระบบงานส าคัญ กระบวนการดูแลผู้ป่วย และผลการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งน ามา
สู่เป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพตามตัวชี้วัดโครงการ ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างและ
แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มีความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการมากขึ้น และประเมินผลได้  ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 168 แห่งใน 76 จังหวัด 
ก็ได้ด าเนินงานในการวัดและประเมินผลงานตนเองและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้  2) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
มากขึ้น และน าไปสู่การเขียนเรื่องเล่า  QI Story.QI Memo,Clinical Tracer  3)มีรูปแบบการเยี่ยม
โรงพยาบาลเพื่อประเมินว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาที่ชัดเจนขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง
ของทีมพ่ีเลี้ยงในการติดตามเยี่ยมและขยายเครือข่ายด้านคุณภาพ   4) มีเครือข่ายการดูแลเป็นที่ปรึกษา
ในการดูแลและประสานข้อมูลส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลชุมชน  5) เกิดระบบ
การจัดเก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นระบบและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
 

 6. มีการประชุมปรึกษาในทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสหวิชาชีพทั้งระบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ให้บริการการดูแลผู้ป่วยเชื่อมต่อกัน ร่วมกันวางแนวทาง และแผนงานในการด าเนินงาน ที่ผนวกการท างาน
บริการ การพัฒนาวิชาการ และการประสานงาน การส่งต่อ เชื่อมต่อกันทั้งระบบ (โรงพยาบาลบางระก า.2553 
และ KM สมุทรปราการ 2557) 
 

 7. ปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการท างานของโรงพยาบาลแม่ข่าย – ลูกข่าย ให้สามารถสนับสนุน
การท างานซึ่งกันและกัน ลดภาระ และความโดดเดี่ยวในการท างาน  ซึ่งเดิมโรงพยาบาลแม่ข่ายจะมี 
Work Load มาก แต่เมื่อมีการส่งเสริมเครือข่ายให้สมารถดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น และสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรับ
การดูแลในโรงพยาบาลใกล้บ้านได้  โรงพยาบาลแม่ข่ายรับภาระดูแลผู้ป่วยลดลง จึงสามารถท างานด้าน
การประสาน ติดตาม การเป็นพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษามากขึ้น   และมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นระหว่าง 
โรงพยาบาลแม่ข่ายและลูกข่าย ทั้งการติดต่อที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ทาง Social network 
ต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการส่งคนไข้ระหว่างกัน ขณะที่โรงพยาบาลลูกข่ายก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มากขึ้นและปรับบทบาทเป็นหน่วยดูแลผู้ป่วย จนกระทั่ง
โรงพยาบาลลูกข่ายบางแห่งมีความสามารถใกล้เคียงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย จึงเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทและ
การสร้าง network การท างานสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งจังหวัดและเขต  ซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างที่น่าภาคภูมิใจ
ของทีมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ทุกระดับ 
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 8. เกิดการวางระบบการท างานเป็นทีม ทั้งการสร้างทีมงานในหน่วยงานและทีมงานระหว่างเครือข่าย
การให้บริการ ที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่การป้องกัน การบ าบัดรักษา และระบบการส่งต่อ เนื่องจากการท างานเอดส์
ต้องเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพหลายหน่วยที่ต้องมีระบบประสานและสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน
อย่างเห็นความส าคัญของทุกหน่วยที่เก่ียวข้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  8.1 การท างานเป็นทีมในหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 5 - 7
มีนาคม 2557) ได้มีความคิดเห็นว่าข้อมูล HIVQUAL ท าให้ทราบ Impact ของงาน และสามารถท างานได้แม้
จะมีจ านวนบุคลากรน้อย  ดังนั้น การสร้างการท างานเป็นทีม มีทีมงานที่ดี ส่งผลให้ท างานได้อย่างมีศักยภาพ 
และสามารถพัฒนางานทั้งด้านวิชาการ บริการ และพัฒนาเครือข่ายไปพร้อมๆ กัน  ตัวอย่างการพัฒนาทีมงาน
ในหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลควรกาหลง ได้พัฒนาทีมงานสหวิชาชีพ โดยมีการก าหนดบทบาท
แต่ละวิชาชีพที่ชัดเจน  และยังมีการเพ่ิมจ านวนพยาบาลประจ าคลินิกจาก 2 คน เป็น 4 คน ทีมสหวิชาชีพ 
ประกอบด้วยทีมปฏิบัติ คือแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ทีมประสานงานเอดส์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ทุกเรื่อง  การลงข้อมูล 
HIVQUAL-T การดูแลระบบนัดและการปรึกษา และแกนน าผู้ติดเชื้อ ท าหน้าที่ประสานงานกับพ่ีเลี้ยงและ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เป็นแบบอย่างที่ดีและให้ค าปรึกษากับผู้ติดเชื้อทั้งเรื่องการรักษา การดูแลจิตใจ และ
การด ารงชีวิตในสังคม การเยี่ยมบ้านและติดตามผู้ไม่มารับยาตามนัด                                  

  8.2 การท างานเป็นทีมระหว่างเครือข่าย 
  นายแพทย์นภดล  ไพบลูย์สิน (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12) ได้กล่าวในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ถึงความส าเร็จในการสร้างทีมงานระหว่างเครือข่ายว่า  “หลังจากที่
ผมลงไปช่วยท า และคุยกับบุคลากรให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ  เกือบทุกโรงพยาบาลในเขต
เห็นความส าคัญ โดยการวางระบบการท างาน  ซึ่งมีส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 เป็นทัพใหญ่คอยให้
ความช่วยเหลือ ส านักงานสาธารณสุขเป็นแม่ข่าย โรงพยาบาลจังหวัด  และโรงพยาบาลแม่ข่ายคอยช่วย
โรงพยาบาลเล็กๆ  มีการท างานเป็นทีมระดับจังหวัด ระดับเขต หลังจากนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้น 
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ” 

 9. การพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมการบริการส่งเสริม 
ป้องกัน บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ตัวอย่างการด าเนินงานของ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
เกิดเครือข่ายครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น เยาวชนก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยวัณโรค และประชาชนทั่วไป ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส หน่วยงาน
ภาคเอกชน เช่น มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา ส านักข่าวเด็กและเยาวชน บ้าน TTC (Teen talk Center : 
เป็นบ้านที่ให้เยาวชนมารวมตัวท ากิจกรรมเป็นประโยชน์ร่วมกัน) ประสานเชื่อมต่อมายังโรงพยาบาลแม่ใจ 
โดยมีงานเวชกรรมสังคมเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานด้านข้อมูลและการดู แลสุขภาพ ภายใน
โรงพยาบาลกับจุดบริการต่างๆ โดยมีการจัดท าระบบเชื่อมประสานข้อมูล และผู้รับบริการที่ชัดเจนทั้งระบบ
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล       

 นอกจากนี้ การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาระบบการส่งต่อที่มีคุณภาพ
มากขึ้น ตัวอย่าง เช่นกรณีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยเด็กไปยังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน มีปัญหาระบบส่งต่อและ
การเตรียมเอกสารที่ไม่ดีพอ และให้เด็กถือข้อมูลไปเอง  โดยมีกรณีเด็กรายหนึ่งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เคยให้
ค่าเดินทางกับเด็กมารับยาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่  ท าให้เด็กไม่กลับไปรักษายังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน 
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แต่ต่อมางบประมาณค่าเดินทางหมด จึงจ าเป็นต้องส่งเด็กกลับไปโรงพยาบาลชุมชน แต่การเตรียมการไม่ดีพอ  
มีการให้เด็กถือข้อมูลไปโรงพยาบาลชุมชนเอง ท าให้เด็ก Loss F/u  ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันดังนี้ 1) การส่งเด็กกลับไปยังโรงพยาบาลชุมชนต้องไม่เป็นการบังคับ  2) ควรมีการสื่อสารกับ 
โรงพยาบาลปลายทางว่าเราฝากเอกสารไปกับเด็ก ต้องใช้โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลและใช้ E-file  3) ต้องมีการติดตาม
ต่อให้ โรงพยาบาลชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งโครงการ HIVQUAL สนับสนุนเรื่องเอกสาร 
ข้อมูล รูปแบบ และเครือข่าย 

 10. การพัฒนาระบบ One Stop Service ก่อนการด าเนินงานโครงการ HIVQUAL เราพบว่าระบบ
บริหารจัดการทางคลินิกยังมีปัญหาหลายประการ อาทิเช่น คนไข้ต้องรอนาน และต้องมารับบริการหลายครั้ง 
เพราะการตรวจแต่ละอย่างอยู่คนละคลินิกนัดกันคนละวัน เช่น การเจาะเลือดตร วจ CD4 อยู่ที่หนึ่ง 
ตรวจมะเร็งปากมดลูกอยู่อีกแห่งหนึ่ง การให้ค าปรึกษาอยู่อีกที่หนึ่ง และนัดกันคนละวัน ท าให้คนไข้มีโอกาส
ไม่มาตามนัดได้สูง เพื่อให้การท างานตอบตัวชี้วัดของโครงการ  HIVQUAL -T หน่วยงานจึงมีการปรับ
การให้บริการเป็นระบบ One Stop Service ให้เกิดการคัดกรอง การให้ค าปรึกษา และการเจาะเลือด 
การรักษา ในที่แห่งเดียว รวมทั้งการประสานระบบงานให้ผู้ป่วยได้ตรวจพิเศษอ่ืนๆ  เช่น การตรวจมะเร็ง
ในวันเดียวกับท่ีมารับยา ซึ่งมีส่วนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาง่ายขึ้น และลดอัตราการ loss follow up ตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรม เช่น 

  -  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ปรับระบบการให้บริการเด็กติดเชื้อเอชไอวี เป็นระบบ 
one stop service ที่ผู้ป่วยจะได้รับบริการที่ครบถ้วนทั้งการตรวจสอบสิทธิ  การสั่งตรวจ และติดตาม 
lab พ้ืนฐาน และInvestigate อ่ืนๆ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการกินยาและการรักษา ซึ่งสามารถ
ท าเสร็จภายใน 1 วัน จากเดิมที่ต้องใช้เวลานัด 2 ครั้ง ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งย่อมส่งผลต่อความร่วมมือ
ในการรักษาของผู้ป่วยและครอบครัวมากขึ้น 

  - โรงพยาบาลควนกาหลง ได้พัฒนารูปแบบบริการแบบ One Stop Service โดยลดขั้นตอน
การบริการที่ซ้ าซ้อนและล่าช้า เช่น ปรับวันเจาะ CD4 และ VL ให้เป็นวันเดียวกันที่มารับบริการเพื่อลด
จ านวนวันที่ต้องมารับบริการของผู้ป่วยลง และลดเวลาในการให้บริการจากทั้งวัน เหลือเพียงครึ่งวัน รวมทั้งมี
การคัดกรองผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นวัณโรคเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รวมทั้งการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ให้สะดวกและเป็นสัดส่วน เอ้ือต่อการดูแลรักษายิ่งขึ้น 

 11. เกิดการพัฒนาระบบการท างาน แบบ 4 M ทั้ง Man Money Material และManagement   
ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม  
และรายงาน Good Practice  โดย รังสิมา โลห์เลขา และวรวรรณ  ใฝ่กระโทก .ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุข ได้สรุปความส าเร็จในการพัฒนาระบบการท างานแบบ 4 M ดังนี้ 

  11.1 Man เจ้าหน้าที่มีการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพงานมากขึ้น  มีการตั้งเป้าหมาย
การท างานที่ชัดเจน กลวิธีการพัฒนาคนที่ส าคัญ คือ 
   1) กระบวนการอบรมและศึกษาดูงาน อาทิเช่น การจัดอบรมการปรึกษา
เพื่อเปิดเผยสภาวะผลเลือดแก่เด็ก ซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2553 - 2556 รวม 10 รุ่น จ านวน 606 คน 
ครอบคลุม 71 จังหวัดทั่วประเทศ  ผลการอบรม พบว่าร้อยละ 80 - 90 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความมั่นใจ
ในการท า Disclosure มากขึ้น และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน คือ จ านวนเด็กที่รู้สภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
ของตนเอง (เกณฑ์อายุ>10ปี) จากโปรแกรม Pediatric HIVQUAL เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 61 (2551,N=1,139) 
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เป็นร้อยละ 72 (2556, N=2,429) และเมื่อประเมินเชิงคุณภาพของการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี 
พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่รู้สึกโล่งใจและสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารให้ความรู้
เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ได้มากขึ้น รวมทั้งเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญของตัวเด็กเอง 
ไม่ควรปิดบัง และครอบครัวควรบอกตอนที่เด็กอ่านออกเขียนได้ เพื่อให้สามารถหาความรู้ได้เองในกรณีที่สงสัย  
   2) การออกแบบหลักสูตรการอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ฯ ได้จัดท า “คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฟ้ืนฟู
ศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ส าหรับผู้มีประสบการณ์ หรือ
เคยผ่านการอบรมเบื้องต้นมาแล้ว” เนื้อหาได้จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ คือคณะวิทยากร นักวิชาการ
ด้านการพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัด โรงพยาบาล 
ก าหนดเนื้อหาในคู่มือซึ่งเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  การจัดท าโครงการ และการเสริมพลัง 
และได้น าคู่มือนี้ไปใช้ประกอบการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์เด็กและผู้ใหญ่  

  11.2 Money “แต่ก่อนในเรื ่องการพัฒนาคุณภาพ จะพูดเรื ่องการพัฒนาบุคลากร
ทั่วๆไป พอเข้าสู่โครงการ Care ส่งผลดีคือ เกิด Intervention พิเศษขึ้นมาเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ 
โดยน าองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาที่ชัดเจน คือ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการหา ช่องว่าง
การพัฒนาคุณภาพเกิดขึ้น แต่ละปีจะค้นพบช่องว่างนั้นๆในแต่ละจังหวัด และพัฒนาเพื่อการอุดช่องว่างนั้น” 

  11.3 Material “เมื่อก่อนไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะวัดคุณภาพ แต่พอมีโครงการ CARE 
มีโปรแกรม HIVQUAL -T  และมาตรฐานการควบคุมโรคเอดส์ มีการปรับปรุงตัว Software Program 
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละปี ที่เก็บรายละเอียดที่เป็นช่องว่างต่างๆ ไปพัฒนาโปรแกรม และล่าสุด
ก็สามารถไปเชื่อมต่อกับ Nap Program ได้  และดึงข้อมูลจาก Nap Program ออกมา  ถือว่าเป็นการพัฒนาที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้มีการพัฒนาด้าน Material อื่นๆ ตัวอย่าง หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม เช่น หลักสูตร
การอบรมการปรึกษาเพ่ือเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก (ด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานโรค
เอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ   
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (ศรทส.) )” 

  11.4 Management ที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนากระบวนการติดตามผล และการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ ดังที่บุคลากรได้กล่าวถึงความส าเร็จดังนี้  

   “มีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ  มีการส่งข้อมูลการวัดผล HIVQUAL -T มีระบบที่
กระตุ้น ที่เห็นคือในช่วงปี 2549-2556 ในเขตพ้ืนที่มีข้อมูลครบถ้วน 100 % ติดต่อกัน ถือว่าเป็นตัวชี้วัด 
ในระดับจังหวัดก็เกิดมีระบบกระตุ้นในระดับจังหวัด ในเขตมีการมอบประกาศนียบัตรเป็นประจ าทุกปี 
เราถือว่าเป็นเวทีที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่การกดดันพื้นที่แต่อย่างใด ท าให้แต่ละจังหวัดส่งผล HIVQUAL –T 
เพ่ือแข่งขันไปสู่เวทีการพัฒนาคุณภาพ ผลดีอีกอย่างคือ วงล้อการพัฒนาคุณภาพก็เหมือนเป็นการพัฒนาไปได้
ด้วยตัวของมันเอง แม้โครงการจะปิดลงก็จะเกิดการหมุนต่อเนื่องได้โดยในระดับพ้ืนที่เอง” 

   “กระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพหลายอย่างเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาทิเช่น การสร้าง
เครือข่ายการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี  ซึ่งมีการด าเนินการตั้งแต่ปี 2554 จ านวน 12 จังหวัด และขยาย ครบ 75 
จังหวัด ในปี 2556 โดยมีการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีทีมีคุณภาพระหว่างโรงพยาบาล
จังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลชุมชนและระบบการส่งต่อ 
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การสนับสนุนการท างานระหว่าง โรงพยาบาลชุมชน กับโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งการประเมินผลในปี 2555 
พบว่า จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 2 ปีจ านวน 30 จังหวัด มีผลการด าเนินงานในด้านอัตราการกดระดับ
ไวรัสได้ต่ ากว่า50 copies/ml ที่สูงกว่าจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 2 ปีจ านวน 46 จังหวัด”  

 12. มีการจัดท าฐานข้อมูลเด็กภายในจังหวัดอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การด าเนินงานของจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งฐานข้อมูลเป็น
สิ่งจ าเป็นในการวางแผนการด าเนินงานอย่างได้ผลยิ่งขึ้น 
 

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อกระบวนกำรให้บริกำรผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย 

 1. โครงกำรได้ผลักดัน กำรสร้ำงเครือข่ำยดูแลรักษำเด็กติดเชื้อเอชไอวี และระบบกำรส่งต่อกำร
ดูแลรักษำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริกำรที่ใกล้บ้ำนและมีคุณภำพจำกโรงพยำบำลในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายฯ 
นั้นมีฐานการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2549 เป็นรูปแบบการสร้างเครือข่ายระหว่างระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  ซึ่งมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และการสนับสนุน
กันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ต่อมาในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ 
ได้สานต่อการพัฒนาเครือข่ายและระบบส่งต่อโดยขยายเครือข่ายให้มากขึ้นครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ดังนั้น
ปีงบประมาณ 2555 ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านคุณภาพบริการและการประสานงานระหว่างเครือข่าย 
จ านวน 4 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
จงัหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่  ให้มีความพร้อม
ทุกด้าน คือ 1) การให้บริการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เด็ก ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงานในคลินิก
เอชไอวีเด็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือ  ส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัส 2)ขยายงานดูแล
เด็กติดเชื้อเอชไอวีสู่โรงพยาบาลชุมชนและการดูแลต่อเนื่อง 3) พัฒนาระบบการส่งต่อคนไข้เด็กระหว่าง
โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย 4) พัฒนารูปแบบการนิเทศและติดตามการด าเนินงาน
ดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย   

 ผลการด าเนินงานพบว่า เกิดเครือข่ายการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี เพ่ิมขึ้นในปี 2555 อีก 20 จังหวัด 
รวมเป็น 50 จังหวัด (ณ ปี 2555)  มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง เครือข่ายระดับเขต 
จังหวัดและพ้ืนที่ ในการพัฒนารูปแบบดูแลผู้ติดเชื้อแบบองค์รวม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ตัวอย่างความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่าย คือเรื่องเล่าจาก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร ี
“นี่เราดูแลเด็กร่วมกันกับ โรงพยาบาลชุมชนมาเกือบ 10 ปี แล้วสินะ รับรู้ได้เลยว่าเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น
และยาวนานมาก มีเด็กที่เข้ามารักษาที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รวม 180 ราย  เสียชีวิตสะสม 30 ราย 
ในจ านวนนี้ย้ายไปคลินิกผู้ใหญ่ 10 ราย และสามารถย้ายกลับไปรับยาที่ โรงพยาบาลชุมชน 49 ราย 
เมื่อติดตามคุณภาพการดูแลของโรงพยาบาลชุมชน พบว่ามีเด็ก 1 รายที่ดื้อยา ต้องส่งกลับมาที่โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า และมี 1 รายที่หยุดยาเนื่องจากมีปัญหาจิตสังคม  ได้ส่งกลับมาเริ่มแก้ปัญหาที่พบ และขณะนี้
สามารถเริ่มยาได้ใหม่แล้ว นอกนั้น 44 ราย ยังมีสุขภาพแข็งแรง มีการกินยาที่ดีต่อเนื่อง ผลเลือดต่างๆ อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี และยังคงใช้สูตรยาเดิมที่ได้จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า สามารถเติบโตเรียนหนังสือและท างานได้” 
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 2. ส่งเสริมบทบำทของอำสำสมัคร/จิตอำสำผู้ติดเชื้อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ      
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ มำกขึ้น 

 โครงการฯ ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งอาสาสมัคร/
จิตอาสาผู้ติดเชื้อเป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง  ทั้งงานด้าน
การบริหารจัดการ และการให้ค าปรึกษาผู้ป่วย/ผู้ดูแล โครงการได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร/
จิตอาสาเหล่านี้ ให้พร้อมช่วยงานในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การวัดความดันโลหิต การนัดคิว นับเม็ดยา การส่งยา 
การประสานทางโทรศัพท์ การช่วยติดตามผู้ป่วย และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัว  นอกจากนี้พบว่า
อาสาสมัคร/จิตอาสา เหล่านี้ยังสามารถดึงเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามาร่วมท ากิจกรรม ช่วยสนับสนุน
งบประมาณ และสิ่งของให้แก่เด็กติดเชื้อมากขึ้น ส าหรับการให้ค าปรึกษาและการเสริมพลังผู้ป่วยให้มี
พฤติกรรมดูแลตัวเองดีขึ้นนั้น อาสาสมัครฯได้ให้ค าแนะน าปรึกษาแบบ Buddy ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มแก่
ผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากต่างๆ เช่นขาดวินัยในการกินยา ไม่สบายใจเกี่ยวกับครอบครัว ความรู้สึกเศร้า วิตกกังวล 
ขาดก าลังใจฯลฯ  เป็นต้น ซึ่งอาสาสมัครฯซึ่งมีประสบการณ์ตรง ย่อมมีความเข้าใจและช่วยเหลือด้านอารมณ์
จิตใจ ได้ลึกซึ้งกว่าบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน อาสาสมัคร
ก็จะเล่าถึงปัญหาความเจ็บป่วยที่เคยเผชิญ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของอาสาสมัครในเรื่องการกินยา  
การพูดคุยให้เด็กและผู้ดูแลเข้าใจกัน ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความใส่ใจและสนใจแนวทางปฏิบัติมากขึ้น และมี
ผลให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนอาสาสมัครฯ ก็มีความสุข 
อ่ิมเอิบใจที่ได้ช่วยผู้อ่ืน มีความรู้สึกภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าตัวเอง  และไม่ถูกรังเกียจ  ได้รับการยอมรับจากสังคม
(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน  จงัหวัดสมุทรสงคราม) 

 3. มีกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร เกิดขึ้นมำกมำย ในรูปแบบโครงกำรต่ำงๆ เช่น  

  3.1 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการเปิดเผยผลเลือด
กับเด็กติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากมีแฟนเหมือนเพ่ือน จึงมีความเสี่ยง
ต่อการรับและแพร่เชื้อมากขึ้น หากเด็กไม่ทราบและไม่ยอมรับผลเลือดของตัวเอง  ซึ่งพยาบาลที่ผ่านการอบรม
เรื่องการบอกผลเลือดกับเด็ก ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงพัฒนากระบวนการเปิดเผยผลเลือดแก่เด็ก
ในหน่วยงาน ด้วยการจัดค่ายเป็นฐานต่างๆให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและเด็ก เป็นค่ายพักค้างคืน 1 คืน วัตถุประสงค์
เพ่ือเตรียมผู้ดูแลและเด็กในการเปิดเผยสภาวะผลเลือด เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค ยาต้านไวรัส พัฒนาการและ
ภาวะจิตสังคมของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี สุขบัญญัติ10 ประการและเพศศึกษา หลังการให้ความรู้คือการท า
ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการเปิดเผยสภาวะผลเลือด แล้วจึงส่งผู้ดูแลและเด็กเข้าพบคลีนิคให้ค าปรึกษา
เพ่ือเปิดเผยผลเลือดต่อไป ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า  การเตรียมการที่ดีและการเปิดเผยผลเลือดอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้ผู้ดูแลและเด็กยอมรับการเปิดเผยผลเลือดได้อย่างดี เกิดการตระหนักและร่วมมือในการดูแล
สุขภาพและการป้องกันการแพร่เชื้อได้ผลมากยิ่งขึ้น 

  3.2 โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบการประเมินความ
สม่ าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส  ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นระบบ ด้วยขั้นตอน 1)การจัดท าแนวปฏิบัติ
และเครื่องมือช่วยเตือนการทานยา  2) ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในทางปฏิบัติ  เช่น การบันทึกลงสมุดรับยา  
การนับเม็ดยาทุกครั้งที่มารับยา  3) เจ้าหน้าที่และแกนน าผู้ติดเชื้อฯ ประเมินความสม่ าเสมอในการรับประทาน
ยาต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการสัมภาษณ์  ตรวจสอบสมุดบันทึกการกินยา  4) จัดกลุ่มทบทวนความรู้เรื่องยาต้าน
ไวรัสเอดส์ในทุกครั้งหลังรับยา  5) การเยี่ยมบ้านในรายที่พบการดื้อยา   
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  3.3 โรงพยาบาลควนกาหลง จัดระบบในการวางแผนดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยก่อน
มีคลินิก 1 วัน จะมีการน าข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลเลือดที่ผิดปกติ  หรือปัญหาอื่นๆ 
มาวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกันกับสหวิชาชีพ และวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีอาสาสมัครผู้ติดเชื้อ
ช่วยออกเยี่ยมบ้านเพ่ือส ารวจปัญหา และน าข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป  
  
       

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
 1. เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำคุณภำพงำนและเรียนรู้คู่ไป
กับงำนมากขึ้น  ระยะเริ่มต้นโครงการฯนั้น เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมความรู้และทักษะด้านการให้บริการผู้ป่วย 
และการพัฒนาคุณภาพบริการ (QI Training) ไปพร้อมกัน อย่างครอบคลุมบุคลากรทุกหน่วยงานเครือข่ายและ
ทุกเขตพ้ืนที่  ตัวอย่างเช่น  

  - ตัวอย่างการอบรมด้านความรู้และทักษะในการให้บริการส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้แก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นวิทยากร   
ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม อาทิเช่น การให้ค าปรึกษา AIDS UPDATE  การเปิดเผยสภาวะผลเลือด    
ความส าคัญของการตรวจPapSmere : ซึ่งการมีความรู้ ที่ถูกต้องและเพียงพอ มีผลต่อทัศนคติและ
ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง การได้รับความรู้ว่าคนไข้เอชไอวีมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่า
คนไข้ปกติถึงสิบเท่าจึงมีความจ าเป็นในการให้ตรวจ PapSmere เมื่อมีความรู้แล้วก็น ามาสู่การปรับระบบ
การท างานให้ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจนี้ได้มากขึ้น ผลการอบรมพบว่าบุคลากรสามารถน าความรู้จาการอบรม
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และยังมีการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นรายกรณี  
เมื่อพบข้อผิดพลาดก็มีการปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วย และสามารถแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ได้ผล
ให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ (เรื่องเล่าเวที KM สมุทรสงคราม) 

  ตัวอย่างความส าเร็จเชิงคุณภาพจากผู้เข้าอบรมด้านการให้บริการ ปรากฏในเรื่องเล่าของ
พยาบาลโรงพยาบาลล าปาง ที่ได้รับการอบรมเรื่องทักษะการบอกผลเลือดกับเด็ก ช่วยให้เธอมั่นใจใน
การท างานนี้ และท างานนี้ส าเร็จ “ดิฉันขอขอบคุณ อาจารย์ และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เข้ารับการอบรม 
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดีในเวทีจ าลอง จนท าให้ดิฉันมั่นใจและคิดว่า
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ในเวทีจริง  ซึ่งการเปิดเผยผลเลือดกับเด็กนั้น เราอาจคิดว่ายาก.. กลัวเด็กรับไม่ได้ 
แต่ในความจริงนั้นเด็กอาจรับรู้ผลเลือดของตนเองมาแล้วก็ได้  ซึ่ งถ้าเด็กรับทราบผลเลือดการติดเชื้อเอชไอวี 
จากเรานั้นย่อมดีกว่าได้รับทราบมาจากแหล่งอ่ืน  กระบวนการบอกของเราจะนุ่มนวล มองเชื้อโรคเป็นเพ่ือน
และแนะน าการปฏิบัติตัวของเด็ก ส่งเสริมวินัยการกินยาและเด็กจะรู้สึกดีที่เราไม่มีความลับกับเขาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวเขา  เด็กบางคนมีศักยภาพ มีความคิดที่ดีเพียงแต่เราควรให้โอกาสเด็กๆ ของเรา
ให้เท่าเทียมกับเด็กอ่ืนๆ” 
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ตัวอย่างการอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ  (QI Training) 

  - โรงพยาบาลบางระก า ได้จัดอบรมบุคลากรในปี 2553 ความรู้ที่อบรมได้แก่ ความเข้าใจ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ ระเบียบวิธี และเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ การเป็นวิทยากรค่ายอบรม
การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก การพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานเอดส์   

  - รายงานผลการอบรม QI Training ของโครงการฯ จ านวน 229 คน ในปีงบประมาณ 2555  
พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.79 เป็นร้อยละ 55.28 และมีความมั่นใจในการเป็นที่ปรึกษา
เรื่องการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.61  เป็นร้อยละ 43.18  ซึ่งเกิดประโยชน์คือ  1) สร้างความพร้อม
และความมั่นใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้น  2) มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานคุณภาพบริการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กับงานคุณภาพของสถานพยาบาล  3) มีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนา
คุณภาพการดูแลคนไข้เอดส์มากข้ึน    

 2. บุคลำกรมีกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติในกำรยอมรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV /ผู้ป่วยเอดส์มำกขึ้น และ
มองผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนด้ำนเอดส์ ในเชิงบวก ให้ความเคารพ ศรัทธา และเห็นคุณค่าของ
ผู้ป่วยและการเป็นผู้ให้ ตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น 
 

   “สิ่งดีๆ เกิดข้ึนตั้งแต่ ปี 2550 คือ เดิมพยาบาลไม่ค่อยมีศักยภาพ และด้อยเรื่องการยอมรับ
คุณค่าของผู้ติดเชื้อ จะมีการรังเกียจ แยกแก้ว แยกน้ า แต่พอ ปี 2550 มานี้  การยอมรับเกิดขึ้นทุกระดับเลย
ตั้งแต่ส านักงานสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรค   เมื่อโครงการ CARE เข้ามา ผู้ติดเชื้อได้รับ
การยอมรับจากเจ้าหน้าที่ ในวันที่มีคลินิก HIV จะมีผู้ติดเชื้อเข้ามาช่วย เช่น ช่วยชั่งน้ าหนัก คัดกรอง นับเม็ดยา 
ก็มาร่วมท างานด้วย ยอมรับว่าผู้ติดเชื้อเข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับเด็กระหว่างเด็กรอรับยา และเวลาที่เด็กไม่มา
หรือเด็กมีปัญหา ผู้ติดเชื้อก็ไปตามให้ที่บ้านเด็ก เห็นภาพ ป้า พ่ีเหล่านี้ช่วยถือของไปส่งแม่และลูกที่คิวรถ  
คนไข้ก็มีความสุขที่มาแล้วเจอคนที่เหมือนกันกับเค้า ถ้ามีอะไรเค้าก็จะคุยกันได้” (ค าบอกเล่า จากเวที KM  
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม) 
 

  “ประสบการณ์การท างานให้บริการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบว่า  1) เด็กติด
เชื้อเอชไอวีสามารถเจริญเติบโตได้ และมีศักยภาพในการท างานและกิจกรรมหลายอย่าง รวมถึงสามารถ
ประกอบอาชีพได้  2) การดูแลเด็กแบบองค์รวม ท าให้เข้าใจเด็กในหลายแง่มุม  3) การมีบุคลากรท างานเป็นทีม 
ประสานกัน สื่อสารและส่งต่อข้อมูลที่ดี ช่วยลดงานและท าให้งานส าเร็จได้มากขึ้น   4) ต้องดูแลเด็ก
ตามพัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กเล็กเน้นที่ผู้ใหญ่จัดยาให้เด็ก วัยประถมฯ ดูเรื่องวินัยในการกินยา เด็กย่าง
เข้าวัยรุ่น ก็ต้องเตรียมความพร้อมเด็กในการเข้าสู่วัยรุ่น  5) การดูแลแบบองค์รวม ท าให้เข้าใจเด็กในหลาย
แง่มุม” (ค าบอกเล่า จากเวที KM  วันที่ 5-7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม) 
 

 เรื่องเล่าของ คุณซอร์ฟีเย๊าะ  สองเมือง  โรงพยาบาลควนโดน ที่แสดงถึงความประทับใจ
ในการท างานร่วมกับแกนน าอาสา  ซึ่งสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อการท าดีเพ่ือผู้อ่ืน  โดย “บังเลาะ” ประธาน
กลุ่มสู้เพ่ือฝัน (แกนน าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์) ก็ได้แสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยและครอบครัวทุกอย่าง แม้ไม่ใช่หน้าที่ คอยหาแหล่งช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละคน เสียสละเวลาวันหยุดเอายามาให้คนไข้เพ่ือไม่ให้คนไข้ดื้อยา  ท าให้ผู้ป่วยมีแบบอย่างในการท า
เพ่ือผู้อ่ืน และบังเลาะผู้นี้จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยกันเองด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น 
การจัดตั้งกองทุนผู้ป่วย การเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหา การไปเยี่ยมเวลาเจ็บป่วย การอาสาไปรับส่งเมื่อไม่มีรถ
มาโรงพยาบาล การติดตามเยี่ยมบ้านท าให้ค้นพบปัญหาและสามารถช่วยเหลือสมาชิกคลินิก ARV ได้มากขึ้น 
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จากความเสียสละในการเข้ามาเป็นจิตอาสาระดับอ าเภอ บังเลาะผู้นี้ได้กลายเป็นจิตอาสาระดับจังหวัด และ
รับหน้าที่เป็นประธานแกนน าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของจังหวัดสตูล และคุณซอร์ฟีเย๊าะเกิดแรงบันดาลใจ 
และเชื่อมั่นต่อการสร้างสรรค์ความดีเพ่ือเพ่ือนมนุษย์บนโลกใบนี้ (เรื่องเล่า จากนางซอร์ฟีเย๊าะ สองเมือง 
โรงพยาบาลควนโดน) 

 3. กำรได้น ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนมำพูดคุยกันอย่ำงต่อเนื่องในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้ปฏิบัติงำนเอดส์ในโรงพยำบำล ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อคณะท างานเอดส์ ปัญหาที่พบระหว่าง
การท างานมากมายได้ถูกขจัดออกไป ได้แนวทางปฏิบัติที่ดี และเหมาะสมกับบริบทของการให้บริการ   
ตัวอย่างเช่น  มีการปรึกษากรณีเด็กไม่ยินยอมกลับไปรับบริการที่รพ.ชุมชนใกล้บ้าน ก็ได้มีการให้แนวปฏิบัติคือ 
ให้จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยให้เด็กเล่าประสบการณ์การกลับไปรับบริการดูแลรักษาต่อเนื่องที่
โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านให้เพื่อนฟัง ว่าช่วยให้ไม่ต้องขาดเรียน  

 4. มีกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรบุคลำกรมำกขึ้น เช่น มีการจัดสรรพยาบาลให้ค าปรึกษา
เฉพาะทางจิตเวชในคลินิก เพ่ิมช่องทางให้ผู้มีปัญหาไม่สบายใจสามารถพูดคุยคลายความวิตกกังวลได้ระดับหนึ่ง     
มีเภสัชกรให้การปรึกษาเรื่องการกินยา อาการข้างเคียงจากยา การแพ้ยา และช่วยติดตาม Adherence    
และโครงการฯ ยังมีส่วนผลักดันให้โรงพยาบาลต่างๆปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ โดยมีแพทย์และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือและมีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น     

 5. เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมมำกขึ้น ผู้ให้บริการไม่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวในการท างาน มีขวัญและ
ก าลังใจมากขึ้น   

  “เราให้ก าลังใจกันทั้งทีมพี่เลียง ทีมโรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลศูนย์เชียงราย 
ทีมโรงพยาบาลพาน และทีมแกนน าศูนย์องค์รวม ศูนย์ใจประสานใจ และต้องมีแนวทางในการท างานให้
ส าเร็จ” (เรื่องเล่า พยาบาล  โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย) 

 6. ผู้ให้บริกำร เห็นควำมส ำคัญของกำรดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งร่ำงกำย จิตใจและสังคม  
การเข้าร่วมโครงการ HIVQUAL ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโควต้าการรักษา และการตรวจ CD4 มากขึ้น แต่ยังมีผลให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น เป็นการเรียนรู้คู่ไปกับการท างาน เกิดการปรับเปลี่ยน
การให้บริการที่ครบถ้วนครอบคลุม เน้นการให้บริการด้วยสัมพันธภาพที่ดี และด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ซึ่งเห็นตัวอย่างได้จากเรื่องเล่า ของพยาบาล โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย “แรกๆ ทีมก็ดูแลด้านร่างกาย 
เน้นกินยาให้ตรงเวลาสม่ าเสมอเป็นหลัก ส่วนเรื่องอ่ืนๆ แก้ไขปัญหาเป็นรายๆ ไป ในปี 2550 เราได้รู้จัก 
HIVQUAL-T Preditric มีตัวชี้วัดในการดูแลเด็กมากมาย  ช่วยให้เราน ามาเป็นหลักในการท างานการดูแลเด็ก
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ให้ครบทั้งด้านร่างกายและการเปิดเผยผลเลือดในเด็ก ในตัวชี้วัดเหล่านั้น  ส าคัญ
ที่สุดคือเรื่องความร่วมใจในการกินยาของเด็กๆ และการเปิดเผยผลเลือดกับเด็ก เราจะท ากลุ่มกับเด็กและ
ผู้ดูแลทุกครั้งที่มารับยา เน้นสนุกสนานแบ่งกลุ่มตามวัย ท าให้เด็กอยากมารับยา และท าให้ทีมสนิทสนมกับ
เด็กๆ เด็กๆเรียกพยาบาลว่าหมอ เรียนพ่ีๆศูนย์องค์รวมว่าแม่  ให้ความไว้วางใจกับทีม  ผู้ปกครองเด็กโทรหา
ทุกครั้งที่เด็กประสบปัญหาไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่” 
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 7. ผู้ให้บริกำรได้เกิดกำรต่อยอดควำมรู้ จำกประสบกำรณ์ปฏิบัติงำน  มีความเข้าใจสถานการณ์ของ
ผู้ป่วยมากขึ้น และน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยใหม่ๆ ที่ค านึงถึงการดูแลที่ครบถ้วนทั้งกาย ใจ 
สังคม  เช่น 

  7.1 กิจกรรมกลุ่ม การเข้าค่าย ซึ่งช่วยให้กระบวนการรักษาเป็นการรักษาที่ค านึงถึงคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์  มากกว่าเป็นเพียงการรักษาโรค  ซึ่งน ามาสู่ความส าเร็จคือ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและ
มีคุณภาพชีวิตครอบครัว ดังตัวอย่างเรื่องเล่าของ พยาบาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงใหม่ “การดูแลเด็กช่วงวัย 
4 - 10 ปี นั้นดูแลค่อนข้างง่าย เพราะเด็กๆ จะอยู่กับผู้ดูแลเชื่อฟัง จัดยาให้กินตรงเวลา ไม่มีเงื่อนไขมาก 
แต่พอ 11 ปีขึ้นไป ผู้ดูแลเริ่มบ่น เด็กไม่อยากทานยา ติดเพ่ือน ติดเที่ยวกลับบ้าน ไม่เป็นเวลา ยาเหลือหลายเม็ด  
ไม่ทานยาต่อหน้าผู้ดูแล ผู้ดูแลไม่ว่าง พอทราบปัญหาทางทีมมักแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าค่าย ไม่ว่าจะค่าย 1 วัน 
ค่ายนอน 1 คืน 2 คืน แต่เราจะจัดในตัวอ าเภอ ค่ายน้ าตกบ้าง ค่ายในโรงพยาบาลบ้าง แล้วแต่งบประมาณ
ที่พอม ีในค่ายเราจะเน้นความรับผิดชอบและความสนุกสนานแฝงสาระประโยชน์ เด็กจะชอบการแสดงหุ่นมือ
มากๆ เราจะแสดงเรื่องที่ช่วยให้เด็กเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง  และการรับผิดชอบช่วยงาน
บ้านผู้ใหญ่ การท าค่ายจะมีช่วงท ากลุ่มแยกเด็กและผู้ดูแล เพ่ือถามในสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการ แล้วให้ท าความ
เข้าใจกัน” 

  7.2 โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล ได้ค้นพบเทคนิคในการเพ่ิมการเข้าถึงและการเข้ารับ
บริการได้รวดเร็วของกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ ซึ่งมีเป็นประชากรนับถือศาสนาอิสลาม โดยองค์ความรู้เกิดจากการ
ระดมสมองของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และอสม.แกนน าผู้ติดเชื้อ  ท าให้บูรณาการหลักค าสอนของศาสนาเข้า
กับการดูแลสุขภาพ เช่น หลักค าสอนในคัมภีร์ที่กล่าวว่า “การเกิดโรคเป็นบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮ   
เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วต้องแสวงหาการรักษา มิฉะนั้นจะเป็นบาป” ซึ่งมีผลให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2555 - 2557 มีการตรวจ Antie HIV ของกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 37  ร้อยละ 55 และ
ร้อยละ 74 ตามล าดับ  

 8. เรื่องรำวมำกมำยที่แสดงถึงกำรเกิดควำมภำคภูมิใจของเจ้ำหน้ำที่ ที่ได้พัฒนำงำนและคนไข้
ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำงำนนี้ ตัวอย่างจากค ากล่าวของผู้ปฏิบัติงานหลายท่าน เช่น     

  - “แม้การท างานจะมีความล าบาก  แต่ก็ ท าให้คนท างานมีความสุขและเห็นคุณค่าในการ
ท างาน  เห็นคุณค่าของการท าให้เด็กคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆ”(พยาบาล โรงพยาบาลล าปาง) 

  - เรื่องเล่าของ นางซอร์ฟีเย๊าะ สองเมือง โรงพยาบาลควนโดนแสดงความภาคภูมิใจใน
การที่โรงพยาบาลควนโดนได้รับรางวัลชนะเลิศในกรพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีดีเด่น 
ระดับเขต 2 ปีซ้อนในปี 2555 และ2556  และโรงพยาบาลยังมีชื่อเสียงที่ดีจนกระทั่งสามีภรรยาชาวมาเลเซียคู่หนึ่ง
ที่ทกุข์ทรมานจากการได้รับเชื้อเอชไอวีจากการรับบริจาคเลือดตอนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน 
ได้มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลควนโดน จากการได้รับรู้ชื่อเสียงที่ดีในกระบวนการรักษา และการรักษา
ความลับของโรงพยาบาล 
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 9. ผู้ให้บริกำรที่ท ำงำนโครงกำรฯ นี้ ได้รับกำรชื่นชม กำรยอมรับและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนจาก
ผู้บริหาร เนื่องจากผลงานที่ดี และมีผู้มาขอศึกษาดูงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และยังได้รับรางวัล
จากการท างานที่เป็นรูปธรรม คือการประเมินผลดีเด่น ตัวอย่างเช่น 

  - คุณมณี เย็นตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้เป็นบุคคลดีเด่นของโรงพยาบาล ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข ได้มีโอกาสบรรยายแก่ผู้มาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคุณมณี
กล่าวว่า “แม้จะเหนื่อยมากในช่วงแรก ท างานหนักล าพัง แต่สิ่งที่ช่วยให้ส าเร็จ และเกิดความยั่งยืนในระยะยาว คือ
การมีทีมท างานที่ดีและอดทน” 

 -  คุณจุฬาภรณ์  สิงห์แป จากโรงพยาบาลพาน เริ่มการท างานเอดส์คนเดียว ทุ่มเทให้กับงาน ไม่ท้อแท้ 
เผชิญกับปัญหามากมาย แต่ก็ยังคงความเชื่อว่าสักวันจะเกิดผลดีกับตัวเอง เมื่อผู้บริหารเห็นความส าคัญ
ในการทุ่มเทกับการท างาน จึงสนับสนุนอุปกรณ์ที่เอ้ือให้การท างานง่ายขึ้น คุณจุฬาภรณ์กล่าวว่า “ความดีมีอยู่  
เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอบแทนเราตอนไหน  และต้องไม่ปฏิเสธโอกาสและเครือข่ายที่เข้ามา เชื่อว่าอุปสรรค
สามารถถูกขจัดได”้ 
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บทที่ 4  

ควำมย่ังยืนและกำรขยำยผล 

 “หลังจากที่โครงการสิ้นสุดลง  เราได้สอบถามกับทางโรงพยาบาลแต่ละแห่งและแต่ละจังหวัดในเขต
ว่าโครงการนี้มีประโยชน์หรือไม่  ก็บอกว่ามีประโยชน์เพราะได้พัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล  และทุก
โรงพยาบาลคิดว่าจะต้องท าต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ care มีการพูดคุยตกลงกัน
ว่าจะหาเงินมาพัฒนางานของเรา  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคตั้งงบของเราเอง เพ่ือสนับสนุนให้กับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุขจังหวัดก็ตั้งงบส าหรับงานนี้ ส่วนโรงพยาบาลใดที่สามารถของงบประมาณจาก
โรงพยาบาลตนเองได้ก็ของบไป และก็มาเฉลี่ยกันในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง” (นายแพทย์นพดล  
ไพบูลย์สิน.  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12) 

ชุมชนนักปฏิบัติและกำรจัดกำรควำมรู้ที่เกิดขึ้นในกำรท ำงำน 

 เวทีจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย ได้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคนิค
การท างานที่ได้ผล ดังนี้ 

 1. อย่ำงไรให้คนไข้ STI ได้ VCI 
 จากกรอบแนวคิดที่ว่า กลุ่มเป้าหมายหลักคือ Female sex worker ,MSM, กลุ่ม migrants ผู้ใช้ยา
ชนิดฉีดเข้าเส้น ควรได้รับการคัดกรองทั้ง STI และ Anti HIV ทุกราย และกลุ่มเสี่ยงที่เข้าถึงยากคือ ความท้าทาย
ของคนท างานให้สามารถสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อจัดรูปแบบบริการใหม่ๆ ได้ 

  1. 1 ด้ำนเทคนิค เรำค้นพบว่ำรูปแบบที่ช่วยให้ประสบผลส ำเร็จคือ กำรมีช่องทำงพิเศษ
ส ำหรับผู้ป่วย และกำรมี Mobile Clinic และบริกำรแบบ Same Day Result  

   1.1.1 ช่องทำงบริกำรพิเศษ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความเปราะบางสูง จึงควร
ให้บริการที่พวกเขารู้สึกได้ว่ารับบริการพิเศษ เช่น  สามารถนัดหมายเวลาตามความต้องการของคนไข้ 
ระบุ แพทย์ พยาบาลเฉพาะคนได้ หรือมีบริการพิเศษเช่น เจาะเลือดครั้งเดียวตรวจได้ 3 อย่าง หรือรูปแบบ
บริการใหม่ๆ ส าหรับกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มที่เข้าถึงยากมากๆ เช่นกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง   
การประชาสัมพันธ์บริการอาจใช้แกนน าของ NGO จัดกิจกรรมเชิญชวน น าเข้าสู่ ระบบ VCT/STI Clinic  
รวมทั้งการใช้ Mobile Clinic ไปตามสถานบริการ บาร์ โรงงาน สถานที่ต่างๆ เช่น ตลอดนัดวัว  ควาย 
มีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมการเข้าถึงในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ยาก และสามารถที่จะพูดคุยให้การปรึกษา และเจาะ
เลือดเพ่ือตรวจหาเอชไอวีในที่ตรงนั้นได้เลย       

  “คนไข้เค้าไม่มีความรู้อะไรเลย ไม่ทราบเกี่ยวกับโรคเลย จึงได้ลงไปให้ความรู้ได้ผลตอบรับที่ดี 
เริ่มแรกท าแบบสอบถามก่อน ท าให้รู้ว่าไม่มีความรู้เลย รู้แค่ว่ารักษาก็หาย จบแค่นั้น จึงได้ใช้กระบวนการให้
ความรู้ ให้ค าแนะน า ท ากิจกรรม เราก็เจาะลงไปในพ้ืนที่เจ้าของ จะได้สอนตัวพนักงานเค้าได้ ถ้าเป็นอาการ
แบบนี้จะต้องท าอย่างไร และท างานร่วมกับ Drop in ไม่ทิ้งห่าง” (เนตรทราบ โตวินัส โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง) 

   1.1.2 บริกำรแบบ Same Day Result เราค้นพบว่า การแจ้งผลภายในวันที่เจาะ
เลือดนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการท าให้ผู้ที่มารับบริการทราบสถานะเลือดของตนเอง แม้จะเป็นการตรวจใน
โรงพยาบาลก็ตาม และยิ่งส าคัญส าหรับ Mobile Clinic ซึ่งจะล าบากในการนัดมาฟังผล จึงได้มีการพัฒนา
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รูปแบบบริการแบบ Same Day Result คือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถให้ผลการตรวจได้และ
บอกผลการตรวจให้แก่ผู้มารับบริการได้ภายในวันเดียว ซึ่งต้องมีระบบคุณภาพในการตรวจ กระบวนการและ
เทคนิคให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   

   “ถ้าให้เจาะเลือดแล้วกลับมาฟังผลเลือดทีหลัง กลุ่มที่เสี่ยงจริงๆ ไม่ค่อยมา ขนาด
ว่าเราเคยท าเป็นงานวิจัย ลงไปเจาะเลือดและท า pretest ที่พื้นที่ โดยให้มา posttest ที่โรงพยาบาล โดยมี
ค่าตอบแทนด้วย ก็ยังมาน้อย มีบางคนที่ ฟังแล้วก็ไม่ยอมรับไม่เข้าสู่การรักษาก็มี ”(ปิยะพร ทาค าถา
โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)   

                        1.2 ด้ำนเทคนิค เรำค้นพบว่ำผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบผลส ำเร็จล้วนแล้วแต่ มีจิตใจ
ให้บริกำรและมีทักษะที่ส ำคัญคือ ทักษะใส่ใจ จริงใจ ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ควำมรู้ถึงลูกถึงคน หำแนวร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งของเค้ำ  

                       “จะท า VCT ต้องอดทน แต่ละรายไม่เหมือนกัน บางรายอาจจะคุยแป๊บเดียว เขาตัดสินใจ
ตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วว่าจะเจาะ แต่บางรายก็ไม่ใช่ สารพันกลยุทธ์ที่ต้องงัดออกมาใช้  ต้องแคร์ความรู้สึกเขา 
ถามเขาว่าเขากลัวอะไร  แล้วค่อยๆให้ความกระจ่าย เพ่ือให้ลดความกังวลลง นัดมาตรวจซ้ าๆ สร้างความสนิท
สนม ความไว้วางใจ พยายามใช้ลูกตื้อ แสดงให้เค้าเห็นถึงความจริงใจของเรา เค้าอาจจะไม่พร้อมตลอด เราก็
ต้องท าใจ ไม่ได้ครั้งนี้ ก็พยายามใหม่ครั้งหน้าที่นัดมาเจอกันอีก” (สันติ สุภาวิชัย โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย
ประชานุเคราะห์) “ต้องใจเย็น ฟังเรื่องของเขา ต้องเออออ ไม่แย้ง การใช้ Line, facebook ก็เข้าถึงมากขึ้น 
เมื่อไปให้ความรู้ตามโรงเรียน วัยรุ่นจะให้ความสนใจมาก การให้ข้อมูลที่เห็นภาพชัด ท าให้เด็กตระหนักและ
ตามมาเจาะตรวจที่โรงพยาบาลในภายหลังได้” (เกศมุกดา จันทร์ศิริ  โรงพยาบาลมหาสารคาม) 

 2. ท ำอย่ำงไรจะเพิ่มกำรเข้ำถึงกลุ่มที่เข้ำถึงยำก Key Population 
          จากสถานการณ์ที่พบว่าการด าเนินงานที่ผ่านมา การเข้าสู่ VCT ในกลุ่มเข้าถึงยากยังท าได้น้อย 

และไม่มีรูปแบบที่ได้ผลชัดเจน ซึ่งรูปแบบที่เคยท าคือ รูปแบบแกนน าอาสาสมัครเชิญชวนเพื่อนมาตรวจ 
แต่การสร้างแกนน านั้นก็ต้องใช้ทรัพยากร เวลาและขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เรำค้นพบว่ำ 

  2.1  พื้นที่ได้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยที่กว้ำงขวำง เช่น ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ร้านนมสด 
สถานประกอบการ สถานบันเทิง แกนน าเยาวชน วินมอเตอร์ไซด์ วัดที่จัดฝึกปฏิบัติธรรม สถานศึกษา 
เครือข่ายครูสอนเพศศึกษา ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ  ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการปรึกษามากขึ้น 
ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายเหล่านี้ต้องด าเนินการควบคู่กับการพัฒนาหน่วยตั้งรับ คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
คนท างานและความรู้เป็นเรื่องจ าเป็น เพ่ือให้มีช่องทางการเข้าถึงบริการรวดเร็ว มีช่องทางด่วน ลดขั้นตอน
ซับซ้อน ง่ายเข้าถึงบริการ ทั้งนี้สิ่งส าคัญส าหรับผู้ด าเนินงานคือ การมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นผู้มีทักษะ
ในการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดี สร้างเครือข่ายโดย การให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาแก่
เครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหา สร้างแรงจูงใจให้อยากมีส่วนร่วม  ให้ความส าคัญโดยให้ร่วม
วางแผนการท างาน ให้การอบรมความรู้ สนับสนุนสื่อความรู้แก่เครือข่าย ให้ความสะดวกในการด าเนินงาน
โดยให้มีช่องทางด่วนให้ผู้รับบริการที่ส่งต่อจากเครือข่าย และการให้เกียรติ์และเครดิตในการท างานแก่
เครือข่าย และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ฯลฯ  เป็นต้น 
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  2.2 พื้นที่มีกำรท ำงำนเชิงรุก และเข้ำถึงผู้ป่วยในรูปแบบที่ไม่เป็นทำงกำร ทั้งนี้จำก
กำรท ำงำนที่ไม่ติดยึดรอผู้ป่วยเข้ำมำหำเท่ำนั้น และตระหนักในกำรท ำงำนนโยบำย Getting to Zero คือ 
เข้ำถึงเร็ว รักษำได้    
  กรณีตัวอย่าง คือ คุณอุไรวรรณ  แฝงทรัพย์ พยาบาลจาก โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
ได้รับข้อมูลจากเพ่ือนบ้านว่า หญิงช่างตัดเสื้อมีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ยอมเข้าสู่การรักษา เจ้าหน้าที่ได้
เข้าไปหา โดยไม่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ แต่ท าตัวเป็นลูกค้า และชวนพูดคุยเรื่องโรค อาการเอดส์ การรักษา 
ให้ข้อมูลการช่วยเหลือโควตาการกินยาต้านไวรัส และให้มุมมองด้านบวกว่าชีวิตไม่จ าเป็นต้องจบด้วยการตาย 
ให้ก าลังใจว่าผู้ป่วยมีอาชีพที่ดี จนผู้ป่วยไว้วางใจโทรขอเข้ารับการรักษาและมีผลให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น กล้าออก
จากบ้านไปสู่ชุมชนได้  และมีความหวัง มีความตั้งใจกินยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการท าเช่นนี้ เนื่องจากบุคลากร
มีแนวคิดว่า “ช่วยชีวิตคนหนึ่ง ก็เป็นบุญกุศลยิ่ง” และต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนของ
เจ้าหน้าที่ในการท างานให้ส าเร็จ รวมถึงการหากลยุทธในการเข้าถึงผู้ป่วยและให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ
บริบทของผู้ป่วย   

 3. ท ำอย่ำงไรให้คนไข้กินยำต้ำนไวรัสได้ครบถ้วน ตรงเวลำ และถูกต้อง   

  3.1 สำเหตุที่ผู้ป่วยขำดยำ เมื่อรวมรวมความเสี่ยงในการขาดยาที่พบ ได้แก่ 1) ผู้ป่วยกลุ่ม
เริ่มยาใหม่ มักไม่เข้าใจการกินยา มีโอกาสแพ้ยาได้ง่าย และมีผู้ป่วยบางรายกินไม่สม่ าเสมอ  2) กลุ่มที่กินยามานาน 
เริ่มเบื่อหน่าย ไม่อยากกินยา และมักไม่ยอมบอกความจริงแก่ผู้ให้บริการ  3) ผู้ป่วยมักมีปัญหาการขาดวินัย
ในการกินยา  4) ผู้ป่วยเด็ก พบปัญหาอ่ืนๆ เช่น  ผู้ป่วยไม่สามารถทานยาเม็ดใหญ่ได้  ผู้ดูแลมีภาระงานมาก 
ไม่สามารถให้เวลาก ากับดูแลการกินยาของเด็กได้ เด็กไม่ทราบว่าตนเองป่วยและไม่ตระหนักในการกินยาให้
ครบถ้วน เป็นต้น  5) ผู้ป่วยวัยรุ่น พบปัญหาเด็กเริ่มติดเพ่ือน ติดเที่ยว ขาดความรับผิดชอบในการทานยา  

3.2 ควำมส ำคัญของกำรมีวินัยในกำรทำนยำ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าให้เห็นว่า 
Adherance หรือ การมีวินัยในการทานยา มีความส าคัญต่อความส าเร็จในรักษา คือ หากผู้เป่วยทานยาอย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธีครบทุกเม็ดและตรงเวลาทุกม้ือ อย่างน้อยร้อยละ 95 ตั้งแต่เริ่มต้นให้ยา และมีความต่อเนื่องของ
การรับประทานยานี้ตลอดไป ดังนั้นหากเริ่มยาต้านไวรัส ไม่สามารถท าให้ Adherance ดี  อาจส่งผลให้เกิด
การดื้อยา การรักษาล้มเหลว และลุกลามเป็นอาการของโรคเอดส์และการแพร่กระบาดของเชื้อดื้อยาต่อไปได้    
แต่โดยทั่วไปมีผลการวิจัยที่พบว่าจะมี Adherance ต่อยาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 (ร้อยละ20-80) และ 
Adherance  จะลดลงตามระยะเวลาที่รักษา  ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้บ าบัดที่จะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคนี้      

  3.3 กำรประเมินและกำรเสริมสร้ำงวินัยในกำรทำนยำ      
  เราค้นพบว่าความส าเร็จในการสร้างวินัยในการกินยาแก่ผู้ป่วย คือ ทำนยำได้ครบถ้วน ตรงเวลำ 
และถูกต้อง ต้องอาศัยการดูแลอย่างใส่ใจของพยาบาล และทีมผู้ดูแล คือ มีการประเมินผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ  
การค้นหาสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยขาดยาซึ่งต้องอาศัยสัมพันธ์ที่ดี มีผลให้ผู้ป่วยไว้วางใจและยอมเปิดเผยข้อมูล    
จากนั้นจึงมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทีมผู้รักษากับผู้ป่วย  ที่จ าเป็นต้องยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา และยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิตของผู้ป่วย 
การแก้ไขปัญหานั้นจึงจะส าเร็จ  ส าหรับวิธีแก้ไขปัญหานั้นต้องพิจารณาจากการค้นหาสาเหตุแล้ว วิธีการ
ที่ส าคัญเช่น การให้ความรู้ความเข้าใจ การก ากับติดตาม การใช้สื่ออุปกรณ์เพ่ือเตือนความจ า เป็นต้น 
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  “Pedriatic HIVQAUL-T” ช่วยให้บุคลากรสามารถประเมิน Adherance  ได้อย่างมีคุณภาพ
มากขึ้น  จุดประกายให้บุคลากรพัฒนาในการสร้างเสริม Adherance ในผู้ป่วยเด็ก และน ามาสู่การพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้าง Adherance ที่มีแนวคิดการท างานโดยทีมสหวิชาชีพภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีและการดูแล
ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยและครอบครัว ด าเนินงาน ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ดูแลเด็ก การติดตาม และวางแผน
การเสริมสร้าง Adherance ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกัน  ดิฉันจึงเลือกที่จะพัฒนา
ในเรื่องของการเสริมสร้าง Adherance เป็นอันดับแรก เพราะหัวใจของการดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้ ต้องเริ่มต้นที่การรับประทานยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ก็มีการจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ติดเชื้อแก่ผู้ดูแล เตรียมความพร้อมผู้ดูแลในการให้เด็กรับประทานยาต้านไวรัส เลือกเวลาให้เด็กทานยา
ที่เหมาะกับบริบทของเด็กและผู้ดูแลแต่ละคน และติดตามเยี่ยมบ้านหลังจากนั้น เพ่ือประเมินผลการทานยา
ถูกต้องหรือไม่ มีอาการข้างเคียงจากการกินยาหรือไม่  และมีปัญหาเรื่องวินัยในการกินยาหรือไม่ กิจกรรม
ดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์กับผู้ดูแล เด็กและเจ้าหน้าที่ดีขึ้น  ค้นพบปัญหาอุปสรรคในการรับประทานยาของ
แต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน  และให้การแก้ไขที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละครอบครัว   ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากผู้ดูแลเด็กดีขึ้นภายใต้ความเข้าใจและเต็มใจ “(เรื่องเล่าจาก คุณเพียงใจ ตัณฑชน โรงพยาบาลทุ่งสง 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช) 

  “เวลาจะต้องทบทวนการกินยา โดยใช้วิธีนั่งคุยกัน ไม่ใช้อ านาจหรือว่าศักดิ์เหนือกว่า ว่าเป็น
เจ้าหน้าที่ เราไม่ได้เป็นคนกินเอง เราไม่รู้หรอกว่า ความจ าเป็น ความจ ากัดของแต่ละคนเป็นอย่างไร ต้องคุยกัน” 

  “การเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นสิ่งที่ส าคัญ ต้องให้คนป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
คนไข้ควรจะรู้ชื่อยาของเค้าว่าเค้าทานอะไร เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นคนไข้สามารถบอกชื่อยาเพ่ือไปรับยาที่ 
โรงพยาบาลอ่ืนได”้ 

  “ปัญหาพวกนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล ต้องหาวิธีเข้าไปพูดคุยกับเค้า หากเกิดปัญหานี้ขึ้น 
หาวิธีชมเชยหากผลการตรวจดีขึ้น และหากผลการตรวจไม่ดีขึ้น เราต้องหาวิธีพูดคุยเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป”
(สิริลักษณ์ จันเทร์มะ โรงพยาบาลหาดใหญ่) 

  “น้องมาตรวจผิดนัดเสมอ เมื่อสอบถามถึงการกินยาน้องจะบอกว่ากินตรงเวลา ไม่เคยลืมกิน
ยาหรือขาดยาเลย  แต่ยาน้องก็เหลือตลอด ค่า CD4 ของน้อง = 881 cell ค่า VL <40 จนมาวันหนึ่งน้องมา
ตรวจพร้อมกับน้องแนนเพื่อนบ้านวัยใกล้เคียงกัน ซึ่งทั้งสองทราบการเจ็บป่วยของกันและกัน น้องแนนขาดยา
ไป 2 ปี พ่ึงกลับมารับยาใหม่และเจ็บป่วยบ่อย ไอตลอด เหนื่อยง่าย เราจึงให้สองคนนี้เตือนกันและกันเมื่อถึง
วันนัด ต่อมาน้องแนนป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลน้องอร จึงมาตรวจตามนัดและแอบถามว่า ถ้าหนูไม่กินยา
จะเป็นอย่างแนนไหม เราตอบว่าใช่ และถามน้องอรว่า มีอะไรหรือเปล่า น้องอรจึงบอกเราว่า หนูอยากเปลี่ยน
สูตรยา เราเอะใจ จึงถามว่าท าไม น้องอรบอกว่า หนูกินยาเม็ดใหญ่ (DDI) ไม่ได้ กินแล้วจะอวกตลอด หนูจึงไม่
ค่อยกินยานี้  พ่ีแอนบอกว่าถ้าหนูไม่กินหนูจะเป็นอย่างแนน หนูกลัว  หลังจากน้องอรเล่าให้ฟัง เราจึงปรึกษา
เภสัชฯ ถึงการกินยา วิธีที่จะช่วยให้กินยาให้ง่ายขึ้น พูดคุยทั้งปลอบและขู่ โดยให้น้องกินยาพร้อมกับผลไม้ 
น้ าหวาน แล้วนัด 1 สัปดาห์โดยมาหลังเลิกเรียน(จะได้ไม่ขาดเรียนบ่อยและน้องไม่อยากให้ที่ โรงเรียนทราบ
เรื่องการเจ็บป่วย ) หลังจากท าทุกอย่างตามท่ีเภสัชกรแนะน าแล้ว น้องอรก็ยังไม่สามารถกินยา  DDI ได้ เราจึง
ปรึกษาไปยัง โรงพยาบาลล าปาง ก็ได้รับค าแนะการดูแลและบอกว่าถ้าน้องกินสูตร 3 ตัว (AZT+LPV/rt+DDI) 
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ได้ ก็กิน 2ตัวที่กินได้แล้วกัน แต่ต้องดู Adh ของน้องให้ดีๆ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ท าให้น้องอร สนิท
สนมกับเรามากข้ึน เมื่อปีที่แล้วน้องพาแฟนมาให้เราตรวจ anti HIV เราตรวจให้และพูดคุยถึงเรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อของน้องอย่างจริงจังมากขึ้น ตอนนี้(24 กพ.2557) ผล CD4=711 cell VL<20 ขณะนี้น้องจบ ม.6 
แล้ว สอบเรียนต่อที.่..... ได้ บอกว่าอยากเป็นครูสอนวาดเขียน”  (เรื่องเล่า โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย) 
  3.4 รูปแบบและวิธีปฏิบัติในกำรก ำกับกำรกินยำที่ได้ผล เราค้นพบว่าหลายหน่วยงานได้
พัฒนานวัตกรรม และรูปแบบการก ากับการกินยาที่ได้ผล  ได้แก่ 
  - การใช้ Log Booksหรือบันทึกการใช้ยาต้านของเด็กเพ่ือให้เอ้ือต่อการบันทึกข้อมูลที่
ประเมิน Adherance และใช้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะน าไปตรวจสอบกลับโดยใช้  “Pedriatic 
HIVQAUL-T” ได้  และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการกินยา ให้เด็กบันทึกเวลาหลังรับประทานยาทุกมื้อ 
และตรวจเช็คทุกครั้งที่เด็กมารับบริการเพ่ือดูข้อมูลมื้อที่เด็กรับประทานว่าผิดเวลา หรือไม่ ได้รับประทานยา
หรือไม่  รวมทั้งมีบันทึกเตือนใจ มีรายละเอียดว่าอาการแค่ไหนที่ต้องรีบมาพบแพทย์  มีรายละเอียดการติดต่อ
หากมีปัญหา (ตัวอย่างโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
  - มีสมุดบันทึก รายละเอียดเรื่องการดูแลสุขภาพ  CD4 Viral Load Nap Number ซึ่งสมุด
นี้สามารถน าไปปรึกษากับ HIV Coordinator นอกพ้ืนที่ได้ 
  - เภสัชกรช่วยฝึกทักษะในการกินยา 
  - การจับ Budd y เตือนกัน และช่วยติดตามการกินยา  
  - การให้ค าปรึกษา ขณะแจ้งผลการตรวจ CD4  VL ด้วยการให้ก าลังใจ ชื่นชม พูดถึง
เป้าหมายการดูแลสุขภาพ  และวางแผนการกินยาร่วมกัน 
  - หากมีการปรับสูตรยาแต่ละครั้งต้องมีการพบเภสัชกร และกลับมาท่ีพยาบาลเพ่ือทบทวนท า
ความเข้าใจการกินยาให้ชัดเจน 
  - การบริการส่งยาหากคนไข้ขาดนัด  
  -การประเมิน visual analog scale ในการกินยา   

 4. ท ำอย่ำงไรให้ผู้ป่วยยอมเปิดเผยผลเลือดกับคู่นอนของตน 

  4.1 ความส าคัญของการเปิดเผยผลเลือดในคู่สมรส การเปิดเผยผลเลือดกับคู่นอน จะช่วยลด
การเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และช่วยให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดอัตราการติดเชื้อฉวยโอกาสจาก
การเข้าถึงการรักษาช้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรพบว่า การเปิดเผยนั้น คู่นอนส่วนใหญ่ก็เข้าใจและ
ให้ความร่วมมือ สัมพันธภาพคู่สมรสที่เปิดเผยผลเลือดส่วนใหญ่จะดีกว่าคู่ท่ีไม่ได้รับการเปิดเผยผลเลือดแล้ว     

                     4.2 ปัจจัยความส าเร็จในการ Disclosure ผู้ป่วย ได้แก่ 
  - ควรมีกระบวนการให้การปรึกษาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าโครงการ การรักษาต่อเนื่อง 
  - การเปิดเผยผลเลือดจะส าเร็จได้ง่ายหากใช้แกนน าผู้ติดเชื้อร่วมเป็นผู้ให้การปรึกษาด้วย 
ซึ่งจะมีความเข้าถึงใจและรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน จึงยอมรับค าปรึกษามากขึ้น 
  - การให้ค าปรึกษา ต้องหาจุดจูงใจคนไข้ จุดส าคัญที่มีผลต่อเขามาก ท าให้ผู้ป่วยร่วมมือได้
โดยอัตโนมัติ 

  ตัวอย่างการด าเนิน การป้องกันการติดเชื้อในคู่ผลเลือดต่าง อย่างได้ผล โดยโรงพยาบาลแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา ได้มีการพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอนได้แก่   1) ให้มีระบบ VCT ในทุกจุดบริการที่มี
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ผู้ใช้บริการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ   2) อบรมแกนน า
ผู้ติดเชื้อระดับต าบลและอ าเภอ เพ่ือให้มีทักษะการสื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมาย   3) ใช้ชุดข้อมูลแบบสั้นค้นหา
กลุ่มเป้าหมายในคลินิกนิรนาม  4) จัดอบรมและให้การปรึกษารายบุคล รายคู่แก่ ผู้ติดเชื้อที่มีคู่ผลเลือดต่าง  
เป็นต้น 

 5.ท ำอย่ำงไรไม่ให้คนไข้ขำดนัด 
 การขาดนัดมีความส าคัญ เพราะนั่นหมายถึงคนไข้จะขาดยาและเกิดการดื้อยาตามมา การขาดยาจะ
ท าให้ปริมาณไวรัสขึ้นสูง ไม่สามารถตรวจพบการดื้อยาได้ในช่วงนั้น เนื่องจากปริมาณไวรัส ชนิด wild type 
จะพบสูงมากจนกลบไวรัสที่ดื้อยา ท าให้การตรวจไม่พบการดื้อยา การจัดการความรู้ ท าให้เราเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหานี้ที่หลายหน่วยงานท าอยู่ ได้แก่ 

  5.1 การจัดการระบบนัดและติดตามผู้ป่วย 
  - ให้มีรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาล และลงเวลานัดหมายในสมุดประจ าตัว
คนไข้ให้ชัดเจน 
  - ค้นประวัติคนไข้ไว้ล่วงหน้าก่อนวันนัด 
  - แจ้งโทรบอกคนไข้ล่วงหน้าเพื่อย้ าเตือนให้คนไข้มาตามนัด 
  - ใช้ Social network หรือส่งไปรษณียบัตรติดตามคนไข้ท่ีขาดนัด 
  - ในกลุ่มท่ีติดตามด้วยสื่อต่างๆ แล้วไม่มา ก็ตอ้งใช้อาสาสมัครลงเยี่ยมบ้าน 
  - ถ้าคนไข้ขาดนัดแล้วมาโรงพยาบาลในวันที่ไม่มีแพทย์ แพทย์ได้มอบหมายให้พยาบาล
สามารถจ่ายยาได้  แต่ให้จ านวนยาในหนึ่งถึงสองอาทิตย์เท่านั้น แล้วแจ้งให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์อีกครั้ง
เพ่ือติดตามอาการ 
  - ควรมีระบบการลงบันทึกการนัดคนไข้ให้ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์คนไข้ 
ให้มีระบบบันทึกทั้งรูปแบบ IT และ Manual ควรตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ต่างๆให้ลงเป็นปัจจุบันที่สุด 
          - ควรนัดในวันและเวลาที่คนไข้สะดวก เช่น การนัดตามเทศกาลที่คนไข้กลับมาเยี่ยมบ้าน   

  5.2 การบริการแบบ one stop service เพ่ือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากรอคอยนอน ท าให้
ผู้ใช้บริการไม่อยากมา และขาดนัด แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังว่าการมีช่องทางพิเศษ จะไม่เป็นการตีตรา 
โดยหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดบริการที่ได้ผลดังนี้ 
  - ท าความเข้าใจกับคนไข้ว่า หากมาตรงนัดจะช่วยลดขั้นตอนการให้บริการได้ 
  - จัดท ารายชื่อผู้ที่จะมาตามนัดไว้ล่วงหน้าก่อนวันตรวจจริง หาประวัติเตรียมให้พร้อม
ล่วงหน้า  
  - ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ป่วยรายใดต้องท าอะไรบ้าง ตรวจเลือดอะไรบ้าง เพ่ือจัดการให้
ครบถ้วนในครั้งเดียวในวันนัด 
  - ปฏิบัติการเจาะเลือด ตรวจรักษา พูดคุยให้การปรึกษา Adherence และรับยาทุกชนิดที่
คลินิกเดียว 
  - ประสานกับห้อง Lab เพ่ือลดขั้นตอนบริการ 
  - ลดความแออัด โดยรู้ว่าผู้ป่วยรายใดควรนัดบ่อย หรือห่างได้แค่ไหน อาจนัด 3 เดือนต่อครั้ง   
หรือจัดวันให้บริการ และเวลาให้เพียงพอส าหรับจ านวนคนไข้ เช่น  3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
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  - ควรประเมินความพึงพอใจเป็นประจ า เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ ความรู้สึกของคนไข้และ
ญาติ และน ามาปรับปรุงการให้บริการ 
 
 

กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพที่เกิดขึ้น 

 ส าหรับข้อมูลเชิงลึกของการท างานระดับพ้ืนที่นั้น พบความส าเร็จของพ้ืนที่ในการพัฒนารูปแบบ และ
นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ครอบคลุมด้านการป้องกัน ดูแล และ
รักษาการติดเชื้อเอชไอวี ที่ปรากฏผ่านผลงาน CQI  โดยพบว่า ในปี 2553-2554 มีหน่วยงานที่น าเสนอ
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ จ านวน 303 เรื่อง จาก 212 หน่วยงาน  แบ่งออกเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  
ได้แก่ การคัดกรองและการดูแลรักษาโรคร่วม 57 โครงการ (ร้อยละ18.81) การติดตามการกินยาต้านไวรัส
เอดส์ 48 โครงการ (ร้อยละ15.84) การส่งเสริมสุขภาพด้านสังคมจิตใจ จ านวน 35 โครงการ (ร้อยละ 11.55) 
การบริการจัดการข้อมูล 23 โครงการ (ร้อยละ 7.59) และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การตรวจติดตามทาง
ห้องปฏิบัติการ การเปิดเผยผลเลือดและการตรวจเลือดของคู่นอน การดูแลผู้ป่วยดื้อยา การป้องกันโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส 112 โครงการ (ร้อยละ40.26)  ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของความส าเร็จ อาทิเช่น  

 1.พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรยำต้ำนไวรัสแบบเหมำะสม (รพ.บางระก า 2553) ด าเนินการดังนี้ 
  - ก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี 

  - ผู้ที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวีรายใหม่ต้องพบพยาบาลเพ่ือรับการปรึกษา ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก 
  - ก าหนดแนวทางการบันทึกการพยาบาล การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีให้ครบถ้วนในเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้สามารถตรวจสอบได้ 
  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติเป็นระยะ ๆ  เพ่ือพบความเสี่ยงหรือ
อุบัติการณ์ น ามาทบทวน หาแนวทางพัฒนาต่อไป และปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตามความเหมาะสม 
  - มีการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์องค์รวม (กลุ่มใจประสานใจ) และพยาบาลผู้ให้
ค าปรึกษา 1วันต่อสัปดาห์ 
  - เภสัชกรหรือพนักงานเภสัชกร นับเม็ดยาทุกครั้งจากผู้รับบริการ ในรายที่ก าลังติดตาม 
Adherance และผู้ที่มีประวัติแพ้ยา 
  - มีการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมสหวิชาชีพและคณะท างานของศูนย์รวม 1 – 2 วัน/สัปดาห์  
  - เข้ากระบวนการศูนย์รวมและกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

 2. กำรปรับปรุงและพัฒนำแฟ้มประวัติของผู้ป่วยเน้นกำรรักษำควำมลับ(โรงพยาบาลบางระก า.2553) 
เพ่ือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย และเพ่ือสะดวกในการติดตามการดูแลและการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ การคัดกรอง
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส  โรควัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคมะเร็งปากมดลูกฯลฯ  และเป็นการใช้
แฟ้มประวัติการแยกผูต้ิดเชื่อที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 

 3. พัฒนำระบบนัด (โรงพยาบาลบางระก า 2553) เพ่ือติดตามการรับการรักษาของผู้ป่วย แจ้งเสมอ
ว่าการมาตรงตามตามนัดจะได้รับสิทธิพิเศษในการได้คิวตรวจก่อน ได้รับการวางแผนการรักษาไว้ล่วงหน้า 
ท าให้สะดวกรวดเร็ว  
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 4. เกิดแนวทำงในกำรค้นหำผู้ที่มีภำวะซึมเศร้ำ คิดท ำร้ำยตัวเอง (โรงพยาบาลบางระก า 2553) 
เพ่ือให้ได้รับการรักษาที่เร็วขึ้น  โดยการประเมินภาวะซึมเศร้าทุกครั้งที่มารับบริการ และให้ค าปรึกษาโดย
พยาบาลผู้ให้ค าปรึกษาทันทีที่พบว่ามีภาวะซึมเศร้าจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ ท าให้ภาวะซึมเศร้าลดจากเดิม
จาก 16.25% เป็น 6.21 % 

 5. กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรคัดกรองและส่งเสริมสุขภำพกรณีมะเร็งปำกมดลูก (โรงพยาบาลสุโขทัย) 
 สืบเนื่องจากการค้นพบว่าหญิงผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ มักจะมีทัศนคติต่อการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ป่วยไม่มีความรู้และไม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพ กลัวการตรวจ กลัวว่าผลจะผิดปกติ
เพราะรู้สึกว่าแค่ติดเชื้อเอดส์ก็แย่มากแล้ว รวมทั้งไม่สะดวกในการเดินทางมาตรวจในโรงพยาบาล            
โรงพยาบาลสุโขทัย จึงได้มีโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งปากมดลูก ในปี 2553 ให้การอบรม
แก่หญิงผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์และยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ จ านวน 90 คน  
และพบว่าผลการอบรมน าไปสู่การที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถึง ร้อยละ 90.2 และ
พบว่าการอบรมช่วยให้ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น ตระหนักในการดูแลสุขภาพ
มากขึ้น  ด้วยการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจ าทุกปีและรู้จักดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอย่างถาวร 

 6. กำรพัฒนำคุณภำพกำรสร้ำงเสริม Adherance (กำรมีวินัยในกำรทำนยำ) ซึ่งด าเนินงานใน
หลายพื้นท่ี ตัวอย่างการด าเนินงานในพ้ืนที่ได้แก่ 
  - เรื่องเล่าของ พยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช “ดิฉันได้รู้จักกับ
เครื่องมือ Pedriatic HIVQAUL-T จึงน ามาประเมินการท างานในคลินิกเด็ก ครั้งแรกพบว่าเด็กที่รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสที่มีหลักฐานการประเมิน Adherance ร้อยละ 35 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาก นั่นหมายความว่า
เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประเมิน Adherance และมี Adherance ไม่ดี  ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก 
ที่ “Pedriatic HIVQAUL-T” เป็นตัวจุดประกายให้มองเห็นโอกาสแห่งการพัฒนาอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ  
ดิฉันจึงเลือกที่จะพัฒนาในเรื่องของการเสริมสร้าง Adherance เป็นอันดับแรก เพราะหัวใจของการดูแลเด็ก
กลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ต้องเริ่มต้นที่การรับประทานยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านเอชไอวีในเด็กที่เป็นสหวิชาชีพจึงได้ก าเนิดอย่างเป็นทางการ จากนั้นก็มีการจัดอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กติดเชื้อแก่ผู้ดูแล เตรียมความพร้อมผู้ดูแลในการให้เด็กรับประทานยาต้านไวรัส 
เลือกเวลาให้เด็กทานยาที่เหมาะกับบริบทของเด็กและผู้ดูแลแต่ละคน และติดตามเยี่ยมบ้านหลังจากนั้น 
เพ่ือประเมินผลการทานยาถูกต้องหรือไม่ มีอาการข้างเคียงจากการกินยาหรือไม่  และมีปัญหาเรื่องวินัย
ในการกินยาหรือไม่  กิจกรรมดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์กับผู้ดูแล เด็กและเจ้าหน้าที่ดีขึ้น  ค้นพบปัญหา
อุปสรรคในการรับประทานยาของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน  และให้การแก้ไขที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละ
ครอบครัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลเด็กดีขึ้นภายใต้ความเข้าใจและเต็มใจ   และยังมีการพัฒนาบันทึก
การใช้ยาต้านของเด็ก เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อวินัยในการกินยา สามารถ
น าข้อมูลไปตรวจสอบกลับโดยใช้ Pedriatic HIVQAUL-T   และยังมีการพัฒนาจิตอาสาแกนน าผู้ติดเชื้อ
ในการเตรียมยา การค านวณปริมาณยา การนับยา และให้ประเมินAdherance ควบคู่กับพยาบาลวิชาชีพ  
เพ่ือช่วยกันตรวจเช็คทุกครั้งที่เด็กมารับบริการ” 
  - โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบการประเมินความ
สม่ าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นระบบ ด้วยขั้นตอน  1) การจัดท าแนวปฏิบัติ
และเครื่องมือช่วยเตือนการทานยา  2) ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในทางปฏิบัติ เช่น การบันทึกลงสมุดรับยา  
การนับเม็ดยาทุกครั้งที่มารับยา  3) เจ้าหน้าที่และแกนน าผู้ติดเชื้อฯ ประเมินความสม่ าเสมอในการรับประทาน
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ยาต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบสมุดบันทึกการกินยา  4) จัดกลุ่มทบทวนความรู้เรื่องยาต้าน
ไวรัสเอดส์ในทุกครั้งหลังรับยา  5) การเยี่ยมบ้านในรายที่พบการดื้อยา   

 7. กำรพัฒนำระบบกำรเปิดเผยผลเลือดแก่ผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่น   ตัวอย่าง 
  - โรงพยาบาลขอนแก่น จัดท าโครงการ “เมื่อหนูโตพอต้องทราบผลเลือด” เริ่มต้นโครงการนี้ 
จากการประเมินผลการด าเนินงานด้วยโปรแกรม Pediatric Hivqual-T พบว่า มีผู้ป่วยเด็ก (อายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ปี) ที่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตน เท่ากับร้อยละ 27 และผู้ป่วยกลุ่มวัยรุ่นจะเริ่มมีระบบ
ความร่วมมือในการใช้ยาที่ลดต่ าลง เนื่องจากผู้ดูแลให้ทานยาเองและเบื่อหน่ายการทานยา  จึงได้น า
กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการการให้ค าปรึกษาเพ่ือเปิดเผยผล
เลือดแก่ผู้ป่วย โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ จัดท าเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเด็กเพ่ือรับบริการเปิดเผยผลเลือด  
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเพ่ือเปิดเผยผลเลือด และวางแนวทาง ระบบการปฏิบัติ 
ซึ่งพบว่า สามารถเพ่ิมจ านวนเด็กที่ได้รับรู้ผลเลือดของตนเองภายใต้การปรึกษาที่มีคุณภาพ จ านวนร้อยละ 80 
ในปี 2555 (ที่มา ผลงาน CQI โรงพยาบาลขอนแก่น) 
  - โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการเปิดเผยผลเลือดกับ
เด็กติดเชื้อ เอชไอวี  โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากมีแฟนเหมือนเพ่ือน จึงมีความเสี่ยง
ต่อการรับและแพร่เชื้อมากขึ้น หากเด็กไม่ทราบและไม่ยอมรับผลเลือดของตัวเอง  ซึ่งพยาบาลที่ผ่านการอบรม
เรื่องการบอกผลเลือดกับเด็ก ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ และพัฒนากระบวนการเปิดเผยผลเลือดแก่เด็กใน
หน่วยงาน  โดย มีการจัดค่ายให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและเด็ก เป็นค่ายพักค้างคืน 1 คืน วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียม
ผู้ดูแลและเด็กในการเปิดเผยสภาวะผลเลือด  โดยจัดท าเป็นฐานความรู้  เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค ยาต้านไวรัส 
พัฒนาการและภาวะจิตสังคมของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี สุขบัญญัติ 10 ประการและเพศศึกษา และยังมีกิจกรรม
กีฬา  ที่ส าคัญคือได้ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการเปิดเผยสภาวะผลเลือด  หลังจากนั้นจึงส่งผู้ดูแลและเด็ก
เข้าพบคลีนิคให้ค าปรึกษา เพ่ือการให้ค าปรึกษาเปิดเผยผลเลือดต่อไป  ซึ่งพบว่า การเตรียมการที่ดีและการ
เปิดเผยผลเลือดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ดูแลและเด็กยอมรับการเปิดเผยผลเลือดได้อย่างดี และเกิดการ
ตระหนัก ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพและการป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างดียิ่ง 
 8. กำรจัดระบบในกำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ตัวอย่างจากโรงพยาบาลควนกาหลง มีการ
จัดระบบในการวางแผนดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยก่อนมีคลินิก 1 วัน จะมีการน าข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผลเลือดที่ผิดปกติ หรือปัญหาอ่ืนๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกันกับสหวิชาชีพ  และวางแผนการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีอาสาสมัครผู้ติดเชื้อช่วยออกเยี่ยมบ้านเพ่ือส ารวจปัญหา และน าข้อมูลมาวางแผน
แก้ไขปัญหาต่อไป              

 9. กำรป้องกันกำรติดเชื้อในคู่ผลเลือดต่ำง โดยโรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพ่ือการค้นหาคู่ที่มี
ผลเลือดต่าง และส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการเปิดเผยสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีให้กับคู่โดย
สมัครใจ โดยมีการพัฒนาระบบ VCT ในทุกจุดบริการที่มีผู้ใช้บริการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการการตรวจเลือด
หาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ การอบรมแกนน าผู้ติดเชื้อระดับต าบลและอ าเภอ เพ่ือให้มีทักษะการสื่อสาร 
แก่กลุ่มเป้าหมาย  การใช้ชุดข้อมูลแบบสั้นค้นหากลุ่มเป้าหมายในคลินิกนิรนาม  จัดอบรมและให้การปรึกษา
รายบุคล รายคู่แก่ ผู้ติดเชื้อที่มีคู่ผลเลือดต่าง เป็นต้น  ซึ่งพบกรณีศึกษา ในชายไทยอายุ 44 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี 
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และเข้าสู่ระบบบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ตั้งแต่ ปี 2544 หลังจากเข้าสู่กระบวนการของโครงการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในคู่ผลเลือดต่าง สามารถสื่อสารกับคู่ครอง พาคู่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
พบว่าภรรยาตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี และไม่มีอาการผิดปกติใดๆ มาตรวจเลือดตามนัดสม่ าเสมอทุก 6 
เดือนและ ขณะนี้ยังคงสถานการณ์ตรวจไม่พบเชื้อเอชไอวี 

 

 
 นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

 1. การน าหลักของสมาธิบ าบัดมาใช้ โดยมีการฝึกนั่งสมาธิก่อนการซักประวัติ เพ่ือให้เกิดการรู้สติ รู้คิด 
รู้ท า น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ท าให้รู้เท่าทันความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ให้รู้จักมอง คิด พูดใน
เชิงบวก (โรงพยาบาลบางระก า 2553) 

 2. การฝึกนวดผ่อนคลายในท่าที่ง่าย สะดวก เหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย สมาชิกเกิด
ความสนุกได้ยินเสียงหัวเราะแทนการนั่งเงียบแบบตัวใครตัวมัน(โรงพยาบาลบางระก า 2553) 

 3. นวัตกรรมการติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เช่น แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ระบบ
ฐานข้อมูล หรือการใช้โปรแกรม Social Network ในการพูดคุยกับคนไข้ 

 4. กิจกรรมท าพินัยกรรมการดูแลเด็ก โดยโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคล้ายคลึงกับ 
กิจกรรมเพิ่มระบบผู้ดูแลส ารอง ของโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดจอนแก่น    

 “เราให้กลุ่มผู้ดูแลเด็กท ากิจกรรมพินัยกรรมการดูแลเด็ก ซึ่งได้ผลมากเป็นการชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กในอนาคตถ้าผู้ดูแลเสียชีวิต มีผู้ดูแลหลายๆ คนบอกว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้ บางคนถึงกับร้องไห้โฮ 
เพราะห่วงหลาน หลายๆ ท่านช่วยกันค้นหาจนได้ผู้ดูแลที่จะสอบทอดมรดกได้ คือ หาคนดูแลเด็กแทนได้ถ้า
ตนเองเป็นอะไรไป  อีกกิจกรรมหนึ่งคือ การย้อนอดีตของผู้ดูแล เพราะผู้ดูแลชอบบ่นว่าเด็กดื้อ ไม่เชื่อฟัง เที่ยว 
ดื่มสุราฯลฯ แต่พอให้ย้อนมองตนเองบ้างก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากเด็กๆ ท าให้ช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้แล
น้อยลง เข้าใจกันมากข้ึน” (จากเรื่องเล่า โดยพยาบาล  โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย) 

 “ใน Case หนึ่ง มีคุณลุงเป็นผู้ดูแล และประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต เด็กมีผู้ดูแลส ารองมาดูแลได้
ทันท่วงที ไม่ขาดตอน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็พยายามให้ครอบครัวค้นหาผู้ดูแลส ารอง เผื่อในวันหนึ่งที่
ผู้ดูแลหลักไม่อยู่หรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น” 

 5. สมุดบันทึกการใช้ยาต้านของเด็ก ด าเนินงานโดยโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ลักษณะเป็นซองที่เสียบสมุดบันทึกเป็นรายเดือนที่ออกแบบให้ง่ายต่อการบันทึก และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ต่อการตรวจสอบวินัยในการกินยา สามารถน าข้อมูลไปตรวจสอบกลับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pedriatic 
HIVQAUL-T ได้ ผู้ให้ค าปรึกษาจะให้เด็กบันทึกการกินยาหลับรับประทานยาทุกมื้อแล้วน ามาแลกกับการได้ยา
ในครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่จะตรวจสมุดบันทึกนี้ในทุกครั้งที่เด็กมารับบริการ เพ่ือดูข้อมูลมื้อที่เด็กรับประทานผิด
เวลาหรือไม่ ได้รับประทานหรือไม่ นอกจากนี้ได้พัฒนาจิตอาสาแกนน าผู้ติดเชื้อในการเตรียมยา การค านวณ
ปริมาณยา การนับยา และให้ประเมิน Adherance ควบคู่กับพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือช่วยกันตรวจการใช้ยาต้านฯ
ของเด็กในทุกครั้งที่เด็กมารับบริการ  
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  6. โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้ปรับแบบฟอร์มการประเมิน โดยเพ่ิมการประเมินภาวะ
ซึมเศร้า  ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ค้นพบว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง  และได้มีการขยายผลไปใช้ยังหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในเครือข่าย  สิ่งส าคัญต่อการใช้แบบฟอร์มการประเมินนี้คือ ผู้ใช้ต้องเข้าใจการใช้แบบฟอร์มเป็นอย่างดี  
โดยสามารถเรียนรู้จากข้อแนะน าหรือค าชี้แจงสั้นๆ ในคู่มือฯ  

  7. โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีการเก็บ Collect Data ของหน่วยงานอ่ืนๆ เรื่องผลข้างเคียงจาการใช้ยา
ต้านไวรัส เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพงาน และการจัดการปัญหาส าหรับคนไข้  

   8. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้คิดค้น ตุ๊กตาสอนเพศศึกษา (ชายชื่อฮึกเหิม หญิงชื่อแสนดี) 
ให้เหมาะสมกับเด็ก มีการผลิตสื่ออวัยวะเพศเทียม ที่สามารถเคลื่อนที่และขับได้ และมีแนวคิดจะพัฒนาตุ๊กตา
นี้ต่อให้มีหน้าตายิ้มแย้มสดใส  ซึ่งพบว่านวัตกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศ ที่สนใจ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องการตรวจ Papsmear นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์แบบฟอร์มเรื่อง
เพศสัมพันธ์ในคลินิกผู้ใหญ่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็กวัยรุ่น   

  9. การพัฒนา OPD Card ในหลายพ้ืนที่ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น จัดท าทั้งพิมพ์เป็นเล่มและ
ไฟล์ข้อมลู บางแห่งมีการ scan  OPD Card และบันทึกลงในระบบ เพ่ือให้สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่  เนื้อหาใน 
OPD Card เพ่ิมการซักประวัติให้เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ส่วนการบันทึกของ
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ลงวันที่ Pre-Clinic วันที่ลงเยี่ยมบ้าน การคัดกรองวัณโรค และวางระบบการบันทึก 
OPD Card  ให้แต่ละสัปดาห์ฝ่ายเวชกรรมสังคมจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล NAP  

 โรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ได้ปรับปรุงแฟ้มประวัติผู้ป่วย โดยเน้นการรักษาความลับ 
และการสะดวกในการติดตามดูแลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น การการคัดกรองโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส โรควัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ เพ่ือใช้แฟ้มประวัติในการแยกผู้ติดเชื้อ
ที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 

 10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย มีการพัฒนา
แบบฟอร์มส าหรับการใช้เก็บข้อมูลการให้บริการดูแลรักษาเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพ่ือให้บริการครอบคลุม
และครบถ้วน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน pediatric HIVQUAL เช่น การประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีน  
การประเมินสุขภาพปากและฟัน การประเมินพัฒนาการ การประเมินความเสี่ยงทางเพศ 

 11. โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้พัฒนาชุดข้อมูลแบบสั้น (SMS) เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 
การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง การมีคู่ครอง การวางแผนครอบครัว การบอกผลเลือดแก่คู่  การพาคู่มาตรวจเลือด 
การดูแลสุขภาพ และการมาตรวจเลือดตามนัดในคลินิกนิรนาม และคลินิกยาต้านไวรัส เพ่ือเป็นเครื่องมือแก่
เจ้าหน้าที่แนะน าบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีจากจุดบริการต่างๆ  ในคลินิกนิรนามและคลินิก ARV 
รวมถึงการใช้กระบวนการกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงปัญหา และพาคู่ของตนมาขอรับการปรึกษาเป็นคู่ 
ตรวจเลือดหาการติดเชื้อซ้ าทุก 1 ปี และให้การปรึกษาเพ่ือเปิดเผยผลเลือดแก่คู่ในรายที่ไม่มั่นใจในการแจ้งผล
เลือดแก่คู ่
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ควำมย่ังยืนเชิงระบบที่เกิดขึ้น 

 1. พ้ืนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการน าชี้วัดเอชไอวี ท าเป็น Tracer ในการ accredit งาน HA   

 2. เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ /ผู้ป่วยเอดส์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่มี
ความเข้มแข็ง  และมีการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น  เครือข่ายของ จังหวัด
เพชรบุรี ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและขยายรูปแบบการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี ด้วยการสร้างเครือข่ายตั้งแต่ ปี 2553 มีการพัฒนางานตามล าดับตั้งแต่การให้ โรงพยาบาลชุมชนมา
อบรมและศึกษาดูงานที่รพ.พระจอมเกล้า การพัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือในการท างานร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย และการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่าย การที่แม่ข่ายออกพ้ืนที่แก้ปัญหา
ร่วมกับเครือข่าย ซึ่งมีผลให้เครือข่ายสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพพอๆกับโรงพยาบาลแม่ข่าย และยัง
มีการร่วมมือกันในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจากการรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอซึ่งกันและกัน 
เช่น การจัดกิจกรรมเด็ก Case Conference การ UP Date ความรู้ในการดูแลเด็ก เรื่องการเปิดเผยผลเลือด  
เพศศึกษาอนามัยเจริญพันธุ์  และในขณะเดียวกัน การประชุมทีม 5 ด้าน ซึ่งจัดโดย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) ก็ยังด าเนินไปเรื่อยๆ ท าให้เครือข่ายได้มีโอกาสพบกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาที่
พบในเด็กท่ีดูแลร่วมกันจริงๆ        

 ตัวอย่าง ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นกรณีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยเด็กไปยัง โรงพยาบาล
ชุมชนใกล้บ้าน มีปัญหาระบบส่งต่อและการเตรียมเอกสารที่ไม่ดีพอ และให้เด็กถือข้อมูลไปเอง โดยมีกรณีเด็ก
รายหนึ่งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เคยให้ค่าเดินทางกับเด็กมารับยาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ท าให้เด็กไม่กลับไป
รักษายังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน แต่ต่อมางบประมาณค่าเดินทางหมด จึงจ าเป็นต้องส่งเด็กกลับไป 
โรงพยาบาลชุมชนแต่การเตรียมการไม่ดีพอ  มีการให้เด็กถือข้อมูลไปโรงพยาบาลชุมชนเอง ท าให้เด็ก Loss 
F/u ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันดังนี้  1) การส่งเด็กกลับไปยังโรงพยาบาลชุมชนต้อง
ไม่เป็นการบังคับ  2) ควรมีการสื่อสารกับโรงพยาบาลปลายทางว่าเราฝากเอกสารไปกับเด็ก ต้องใช้โทรศัพท์
แจ้งโรงพยาบาลและใช้ E-file  3) ต้องมีการติดตามต่อให้โรงพยาบาลชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลได้
ตลอดเวลา ซึ่งโครงการ HIVQUAL สนับสนุนเรื่องเอกสาร ข้อมูล รูปแบบ และเครือข่าย 

 3. มีแนวคิดและการริเริ่มด าเนินโครงการจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพ่ือเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อ
เอชไอวีให้เร็วที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มโครงการนี้
ในปี 2547 นี้  ทั้งนี้มีแนวคิดว่าการวินิจฉัยการติดเชื้อต้องเร็ว หากพบว่าเด็กติดเชื้อก็ต้องดูแลรักษาให้เร็วที่สุด   
ซึ่งโครงการนี้จะประสบผลส าเร็จได้ก็ต้องอาศัยระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งที่มีอยู่แล้ว  และยังมีโครงการเตรียม
ความพร้อมเรื่อง Adult Clinic ส าหรับผู้ป่วยวัยรุ่น   

 4. จังหวัดอุบลราชธานี มีการวิจัยคุณภาพ เพ่ือหาสาเหตุจากปัญหาที่เด็กมี Adherance เฉลี่ย 87% 
และต่อมาก็ได้เอาผลที่ได้มาวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายผู้ป่วยที่มี  Adherance 
มากกว่า 95% ร้อยละ 95 และทีมผู้ให้การรักษาได้ด าเนินกิจกรรม เช่น โทรศัพท์ติดตามคนไข้เรื่องการกินยา 
เน้นย้ าถึงความส าคัญของการกินยาอย่างสม่ าเสมอ ผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมพบเด็กดื้อ ปี 2553 จ านวน 
0.3% 

 5. การเสริมคุณค่าและขยายบทบาทของแกนน าอาสาสมัคร/จิตอาสาผู้ติดเชื้อ ให้กว้างขวางและ
เด่นชัดยิ่งขึ้น โครงการฯได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งอาสาสมัคร/
จิตอาสาผู้ติดเชื้อเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนช่วยให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง  โดยมีการ
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อบรมอาสาสมัคร/จิตอาสาเหล่านี้ ให้พร้อมช่วยงาน ได้แก่  1) งานด้านบริหารจัดการในคลินิก ได้แก่ การวัด
ความดันโลหิต การนัดคิว นับเม็ดยา การส่งยา การประสานทางโทรศัพท์  และยังพบว่าอาสาสมัคร/จิตอาสา 
เหล่านี้ยังสามารถ สามารถดึงเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามาร่วมท ากิจกรรม ช่วยสนับสนุนงบประมาณ และ
สิ่งของให้แก่เด็กติดเชื้อ  2) การให้ค าปรึกษาและการเสริมพลังผู้ป่วยให้มีพฤติกรรมดูแลตัวเองดีขึ้น  ด้วยการปรึกษา
แบบ Buddy ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากต่างๆ เช่นขาดวินัยในการกินยา ไม่สบายใจ
เกี่ยวกับครอบครัว ความรู้สึกเศร้า วิตกกังวล ขาดก าลังใจฯลฯ เป็นต้น ซึ่งอาสาสมัคร/จิตอาสาซึ่งมี
ประสบการณ์ตรง ย่อมมีความเข้าใจ และช่วยเหลือด้านอารมณ์จิตใจ ได้ลึกซึ้งกว่าบุคลากรที่ที่ไม่ได้อยู่ใน
สภาวะเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน อาสาสมัครก็จะเล่าถึงปัญหาความเจ็บป่วยที่เคยเผชิญ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของอาสาสมัครในเรื่องการกินยา  การพูดคุยให้เด็กและผู้ดูแลเข้าใจกัน ท าให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความใส่ใจและสนใจแนวทางปฏิบัติมากขึ้น ส่วนอาสาสมัคร/จิตอาสา ก็มีความสุข อ่ิมเอิบใจที่
ได้ช่วยผู้อ่ืน  มีความรู้สึกภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าตัวเอง  และไม่ถูกรังเกียจ  ได้รับการยอมรับจากสังคม (จากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน  จังหวัดสมุทรสงคราม) 
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บทที ่5 

    ปัจจัยควำมส ำเร็จ และควำมเสี่ยงท่ีค้นพบ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 1. กำรมีเครือข่ำยที่ท ำงำนเป็นสหวิชำชีพที่เข้มแข็ง คือมีศักยภำพและควำมสำมัคคี  และมีกำร
ขยำยเครือข่ำยอย่ำงกว้ำงขวำง   

 “พอมาท างานจริงๆ ท าให้เราทราบว่า เรามีเครือข่ายมากมายที่ช่วยเหลือ ทั้งพ่ีๆที่ โรงพยาบาลศูนย์
ล าปาง  พี่ๆน้องๆ โรงพยาบาลชุมชน ไปจนถึงน้องๆ แกนน าผู้ติดเชื้อ” (พยาบาล โรงพยาบาลงาว อ าเภอเมือง 
จงัหวัดล าปาง) 

 “เราให้ก าลังใจกันทั้งทีมพ่ีเลียง ทีมโรงพยาบาลแม่ข่าย  คือโรงพยาบาลศูนย์เชียงราย ทีมโรงพยาบาล
พาน  และทีมแกนน าศูนย์องค์รวม ศูนย์ใจประสานใจ และต้องมีแนวทางในการท างานให้ส าเร็จ” (เรื่องเล่า 
พยาบาล โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย) 

 “การท างานเป็นทีมสหวิชาชีพท าให้เด็กติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีผลให้การแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยตรงกับ
ความต้องการของแต่ละราย ท าให้เกิดคุณภาพในงานและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน” (พยาบาล 
โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

  - เรื่องเล่าจาก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี “นี่เราดูแลเด็กร่วมกันกับ 
โรงพยาบาลชุมชนมาเกือบ 10 ปี แล้วสินะ รับรู้ได้เลยว่าเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นและยาวนานมาก มีเด็กที่
เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รวม 180 ราย  เสียชีวิตสะสม 30 ราย ในจ านวนนี้ย้ายไปคลินิก
ผู้ใหญ่ 10 ราย และสามารถย้ายกลับไปรับยาที่ โรงพยาบาลชุมชน 49 ราย  เมื่อติดตามคุณภาพการดูแลของ 
โรงพยาบาลชุมชนพบว่ามีเด็ก 1 รายที่ดื้อยา ต้องส่งกลับมาที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และมี 1 รายที่หยุด
ยาเนื่องจากมีปัญหาจิตสังคม  ได้ส่งกลับมาเริ่มแก้ปัญหาที่พบ และขณะนี้สามารถเริ่มยาได้ใหม่แล้ว  นอกนั้น 
44 ราย ยังมีสุขภาพแข็งแรง มีการกินยาที่ดีต่อเนื่อง ผลเลือดต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และยังคงใช้สูตรยาเดิมที่
ได้จาก รพ.ระจอมเกล้า สามารถเติบโตเรียนหนังสือและท างานได้  จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า คุณภาพการ
ดูแลของโรงพยาบาลชุมชน อยู่ในขั้นที่ดีมากเช่นกันและจากการเทียบเคียงคุณภาพการดูแลโดยการใช้ 
Pediatric HIVQUAL-T พบว่าแต่ละโรงพยาบาลชุมชนสามารถดูแลเด็กได้ใกล้เคียงกัน และไม่ได้แตกต่างจาก 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเลย” 

  - เรื่องเล่าจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ทีมเรา
ทุกคนไม่ได้คิดว่าเป็นภาระ ทุกคนกลับมองว่านี่เป็นโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ ทั้งในส่วน
ของโรงพยาบาลเราเองและ โรงพยาบาลเครือข่าย เรารู้สึกมีความสุขเสมอจากการท างานนี้เพราะเราพบว่า
พวกเราทุกคนในระบบเครือข่ายล้วนต้องการการพัฒนา ส่วนทางสังคมพบว่าเรามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
ใกล้ชิดกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะไปที่ใดเรารู้สึกว่ามีเพื่อนเสมอ 
เราประทับใจโรงพยาบาลทุกแห่งที่เราไปนิเทศ ติดตาม ทุกที่จะกระตือรือร้น มีการเตรียมความพร้อม 
มีผู้บริหารมาร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังด้วยเสมอ ผู้รับผิดชอบจะน าประเด็นผู้ป่วยมาขอรับการแนะน า เช่น 
โรงพยาบาลแวงใหญ่ได้น าผู้ป่วยมาให้ทีมเราได้ร่วมพูดคุยจาก ปัญหาวัยรุ่นไม่กินยา หรือ กรณีโรงพยาบาล
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บ้านไผ่ ที่น ารายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยทุกรายมาขอความเห็นเรื่องสูตรยาที่ได้รับอยู่ ว่าเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร ตลอดจนการวางแผนดูแลต่อไป ส่วนโรงพยาบาลชุมแพเขาระดับโปรอยู่แล้ว ทีมเรายังต้องไปเรียนรู้
เรื่องการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเขาด้วยเลย ซึ่งจะเห็นว่าเราต่างก็ท างานกันไปเรียนรู้กัน
ไปเหมือนกัน” 

 2. บุคลำกรมี Service Mind และให้กำรดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งควำมเป็นมนุษย์ มีใจที่พร้อมจะ
ช่วยเหลือคนไข้ และมีเจตคติที่ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ป่วยทุกด้านทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
รวมทั้งมีความเอาใจใส่ในการช่วยผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ในทุกๆ รูปแบบและหลากหลายวิธีการ   

 ดังตัวอย่าง จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที่พยาบาลได้พยายามหาทุนช่วยการศึกษา
ผู้ป่วยเด็ก  และได้พบวิธีการหาทุนด้วยรายได้จากการติดตั้งตู้ขายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ  ซึ่งพบว่า
สามารถหาทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กได้มากทีเดียว และน าความภาคภูมิใจมาสู่เจ้าหน้าที ่อย่างยิ ่ง  
“แม้ว่าการด าเนินงานในระยะแรก บุคลากรอาจไม่มั่นใจนักว่าจะท าได้ แต่เมื่อบุคลากรได้สัมผัสความ
เดือดร้อนของผู้ป่วย ก็มีจิตเมตตา และพร้อมจะท างานแม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพ่ิมขึ้นก็ตาม ดิฉันและทีมงาน
อดภูมิใจไม่ได้ แต่ก่อนเคยคิดว่าเราจะเห็นเด็กติดเชื้อเติบโตได้ไหม แต่ ณ วันนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เด็กที่
ติดเชื้อไม่เพียงแค่เติบโตได้ แต่ยังสามารถมีอนาคตที่ดีได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจริงๆ  “ 

 “ในใจหวั่นไหวเล็กน้อยเพราะเราไม่เคยดูแลผู้ป่วยประเภทนี้  แค่ชื่อยาก็เรียกยากแล้ว ยังต้องเรียนวิธี
แบ่งยาให้เด็กอีก แต่มีอีกเสียงหนึ่งของใจบอกว่าต้องท าได้สิ สงสารเด็กและผู้ดูแลซึ่งเป็นคุณตาคุณยายทั้งนั้น” 
(เรื่องเล่า พยาบาล โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย) 

 “เราติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยมา 3 ปี สามารถช่วยเหลือให้ทุนเด็กไปแล้ว 6 ราย ก็ยอมรับว่าจ านวนเงินที่
ได้ยังไม่มากพอที่จะเป็นทุนการศึกษาให้เด็กได้ต่อเนื่องทุกเดือน เนื่องจากเด็กที่ขอรับทุนมีจ านวนมาก แต่การได้มี
โอกาสช่วยเหลือเด็กเช่นนี้ก็สร้างความภูมิใจให้แก่ทีมเป็นอย่างมาก” (เรื่องเล่า พยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
จงัหวัดเพชรบุรี) 

 “เด็กกลุ่มนี้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เขาสามารถเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปได้ ทีมผู้ดูแลเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีโอกาสเจริญเติบโต มีชีวิตที่ดีเฉกเช่นเด็กทั่วไป  ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี” 
(คุณเพียงใจ ตัณฑชน โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 “ต้องแคร์ความรู้สึกเขา ถามเขาว่าเขากลัวอะไร แล้วค่อยๆ ให้ความกระจ่างเพ่ือให้ความกังวลลดลง 
นัดมาตรวจซ้ าๆ สร้างความสนิทสนม ความไว้วางใจ พยายามใช้ลูกตื้อ แสดงให้เค้าเห็นถึงความจริงใจของเรา 
เค้าอาจจะไม่พร้อมตลอด เราก็ต้องท าใจ ไม่ได้ครั้งนี้ ก็พยายามใหม่ครั้งหน้าที่นัดมาเจอกันอีก” (คุณสันติ สุภาวิชัย 
คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรงพยาบาลศูนยเ์ชียงรายประชานุเคราะห์) 

 3. กำรมีระบบพี่เลี้ยงที่ดี  โรงพยาบาลจังหวัดที่มีการให้ความรู้ การนิเทศติดตาม และสนับสนุน
การท างานของ โรงพยาบาลชุมชนที่ดี จะช่วยให้โรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย มีความมั่นใจในการท างาน  
มีเจตคติที่ดี และพร้อมจะท างาน และน ามาซึ่งผลส าเร็จในที่สุด 

 ตัวอย่างโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งทีมผู้ดูแลผู้ติดเชื่อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เด็ก ได้เข้า
รับการอบรมและสนับสนุนการท างานด าเนินงานและการติดตามผล จากทีมพ่ีเลี้ยง โรงพยาบาลเชียงราย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเริ่มรับผู้ป่วยเด็กครั้งแรกในปีนั้นจ านวน 8 ราย และเพ่ิมเป็น 35 รายในปี 2556  
ซึ่งการมีพี่เลี ้ยงที่ดีช่วยให้ทีมงานของ โรงพยาบาลพานมีความมั่นใจและอุ่นใจในการท างานมากขึ้น 
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 “ถามแพทย์ว่าหมอไหวไหมเพราะแพทย์ก็เป็นแพทย์ GP ไม่มีกุมารแพทย์ แต่ทางทีมเชียงรายสัญญา
ว่าจะช่วยดูแลและมีการนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งกลับมาให้ทีมเชียงรายทุก 6 เดือน หรือทันทีที่เด็กมีปัญหา 
.....การดูแลก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร เด็กๆและผู้ดูแลเก่งมาก ดูแลกันเองได้ดี แล้วทีมเราก็รับเด็กมาดูแลเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆปัจจุบัน 35 ราย” พยาบาล โรงพยาบาลพาน เชียงราย  เรื่องเล่าที่ 2) 

 “การดูแลเด็กไม่ได้มีแต่เรื่องสนุกสนานเท่านั้น เรื่องเศร้าก็มีหลายเรื่อง แต่เราก็ได้ทางทีมพ่ีเลี้ยง
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายช่วยในการแก้ปัญหา ติดตามนิเทศอย่างสม่ าเสมอ  ทีมพานโชคดีมากที่มีศูนย์องค์
ร่วมที่ท างานด้วยใจจริงๆ ช่วยทีมท างาน เป็นกุญแจดอกส าคัญในความส าเร็จนี้ ” (เรื่องเล่า พยาบาล 
โรงพยาบาลพาน เชียงราย) 

 4. โปรแกรมกำรบ ำบัดที่มีประสิทธิภำพ  รายงานผลการนิเทศงาน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 8 
พฤศจิกายน 2553 พบว่า “โปรแกรม HIVQUAL-T สามารถมองเห็นภาพการด าเนินงานของการด าเนินงาน
ด้านเอดส์ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โรงพยาบาลสามารถน าข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมไปปรับประยุกต์
การท างานในโรงพยาบาลได้  จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม ระดับเขต ปี 2549 - 2558 พบว่า โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T มาช่วยวัดคุณภาพระบบบริการให้การดูแล
รักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ของหน่วยงาน และได้น าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” 

 - โปรแกรม HIVQUAL-T Preditric มีองค์ความรู้ในการบ าบัดรักษา และเกณฑ์คุณภาพตามตัวชี้วัด  
มีระบบรายงานผล และก าหนดทีมท างานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในรูปแบบ “HIV Disease 
Manager”  ซึ่งช่วยกระตุ้นให้องค์กรมีการต่อยอดงาน ท าให้งานเอดส์ที่ท าอยู่แล้วในหน่วยงานได้พัฒนาการ
ท างานอย่างเป็นระบบมากขึ้น  มีการเติมเต็มเนื้องานส่วนที่เป็นจุดอ่อน หรือไม่ครบถ้วน ให้ครอบคลุม 
ให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น การคัดกรองวัณโรค ซึ่งบางหน่วยงานก็ไม่เคยมีการบันทึก แต่เมื่อมี
โครงการฯ นี้ ก็ช่วยให้เกิดการบันทึกอย่างเป็นระบบมากขึ้น และยังพบว่าพ้ืนที่สามารถปรับวิธีการท างานต่างๆ 
ตามรูปแบบในโครงการกับพ้ืนที่ได้  (จากเวที KM วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557) 

 “รู้จัก HIVQUAL-T Preditric เป็นเหมือนกระจกช่วยส่องให้เราเห็นข้อเด่นและข้อด้อยของทีมตนเอง
และน ามาพัฒนางาน” (จากเรื่องเล่า พยาบาล โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย) 

 “การมีการติดตามคุณภาพด้วย โปรแกรม HIVQUAL-T  มีตัวชี้วัดต่างๆ หนึ่งในตัวชี้วัดคือร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ Viral  Load  แพทย์และพยาบาลประจ าคลินิกเด็ก ได้ส่งตรวจ  Viral  Load 
ตามตัวชี้วัด ปี 2550 ส่งได้ 13% เพราะเป็นปลายปีงบประมาณ ปี 2551 ได้ตรวจ 90% ใน 90%นี้ พบว่า  
Viral  Loadสูง มิใช่เฉพาะที่ CD4  ไม่เพ่ิมเท่านั้น  CD4 ยังดีอยู่ แต่ Viral  Load   มากกว่า 2,000ก็มี
เหมือนกัน เมื่อ Viral Load สูง ก็ได้ส่งตรวจการดื้อยาต่อ และปรับเปลี่ยนสูตรยา ซึ่งยังดื้อยาไม่มาก ใช้ยา PI 
เพียงตัวเดียวได้  คือรู้เร็วรักษาเร็ว  ในปีต่อๆมาก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆ ถึงแม้ไม่ได้ 100% ก็ภูมิใจที่ผู้ป่วยเด็ก
ได้รับการดูแลมากข้ึน” (เรื่องเล่าของ  พยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ) 

 “ดิฉันได้รู้จักกับเครื่องมือ Pedriatic HIVQAUL-T  จึงน ามาประเมินการท างานในคลินิกเด็ก ครั้งแรก
พบว่าเด็กที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีหลักฐานการประเมิน Adherance ร้อยละ 35 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาก นั่นหมายความว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประเมิน Adherance  และมี Adherance ไม่ดี  ดิฉันรู้สึกดีใจ
เป็นอย่างมาก ที ่“Pedriatic HIVQAUL-T” เป็นตัวจุดประกายให้มองเห็นโอกาสแห่งการพัฒนาอย่างมีทิศทาง
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และเป็นระบบ  ดิฉันจึงเลือกที่จะพัฒนาในเรื่องของการเสริมสร้าง Adherance เป็นอันดับแรก” (เรื่องเล่าของ 
พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ) 

  5. ทีมผู้บ ำบัดและ ผู้ดูแลเด็กมีควำมรู้เกี่ยวกับโรค ยำต้ำนไวรัส และมีทักษะในกำรบ ำบัด
และกำรดูแล  โดย ความรู้ที่ส าคัญคือ 
  - ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ ควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคและยาด้านไวรัสเอดส์ และมีศักยภาพในการดูแล
ให้เด็กรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - ทีมผู้บ าบัด มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาต้านไวรัสเอดส์  การประเมิน Adherance /  
บันทึก ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ 
  - ทีมผู้บ าบัด และผู้ดูแล มีศักยภาพในการดูแลให้เด็กรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

 6. กระบวนกำรท ำงำนเอดส์แบบครบวงจร   
  - มีบุคลากรสหวิชาชีพ  มีการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  มีผลให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  
มีผลให้การแก้ปัญหาของผู้ป่วยตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกัน             
(โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น) 
  - มีระบบการดูแลติดตามประเมิน Adherance ที่ชัดเจน  

 7. สถำนที่มีควำมสะดวก และมีเวลำเพียงพอในการจัดกิจกรรมการประเมินวินัยในการรับประทาน
ยาต้านไวรัสเอดส์ 
 
 
ควำมเสี่ยงที่ค้นพบในกำรให้บริกำรผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่ 

 ข้อค้นพบจากการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่ การทบทวนความเสี่ยง ในผู้ป่วย
จากหน่วยงานต่างๆ สรุปได้ว่า  
 
 ข้อจ ำกัดของระบบบริกำร ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ ่คือ 

 1. จ านวนผู้ให้บริการมีไม่เพียงพอต่อผู้รับริการ จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลตนเอง และความสนใจในการพัฒนาคุณภาพงานลดลง ขาดการปรับปรุงและพัฒนาทักษะในการดูแล
ผู้ป่วย 

 2. ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปะปนกันท าให้การท างานค่อนข้างล าบาก  

 3. ปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาในกลุ่มที่เป็นคนไทยไร้สิทธิ 
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 ข้อจ ำกัด ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์กลุ่มผู้ใหญ ่

 1. ทัศนคติต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่ดีเท่าที่ควร รู้สึกแค่ติดเชื้อไม่น่ าจะเกี่ยวกับมะเร็งปาก
มดลูก ผู้ป่วยไม่มีความรู้และไม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพ กลัวการตรวจ กลัวว่าผลจะผิดปกติ 

 2. ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และมีทัศนคติลบต่อโรคเอดส์  และไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอชวีที่ดเีพียงพอ บางพ้ืนที่ เช่น อ าเภอเบตง ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ ส่วนใหญ่เข้าถึงการรักษาช้า มาด้วยอาการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือมีอาการใน
ระยะโรคเอดส์ ท าให้มีอัตราตายด้วยโรคเอดส์ หรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในกลุ่มนี้สูงมาก ทั้งนี้มีสาเหตุจากคน
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์น้อยมาก ไม่เว้นแม้แต่ประชาชนทั่วไป นักเรียน ข้าราชการ หรือ
แม้แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอง ท าให้โรคเอดส์ดูเป็นโรคที่น่ากลัว เป็นเรื่องไม่น่าเปิดเผย  รวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อ
จ านวนมากยอมรับตัวเองไม่ได้ และไม่ยอมรักษาเนื่องจากกลัวความลับเปิดเผย ซึ่งจะส่งผลต่อการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อ่ืน 
การติดเชื้อฉวยโอกาส และการเข้าถึงการบริการที่ล่าช้า (จากเรื่องเล่า โดย คุณอัญชิญฐา แซ่ไว่  
โรงพยาบาลเบตง)               

  3. ผู้ติดเชื้อมักมีปัญหาอารมณ์จิตใจ คือ ซึมเศร้า มีความวิตกกังวลในการมารับยา ผู้ติดเชื้อบางรายไม่
กล้าเปิดเผยผลเลือดกับครอบครัวและไม่รับการรักษาเพราะกลัวว่าคนในครอบครัวจะรับตนเองไม่ได้  ผู้ป่วย
หญิงที่ติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ ไม่พร้อมจะบอกคู่สมรส  

 4. ปัญหาอื่นๆ เช่น ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยบางราย ไม่ต้องการให้คนในละแวกบ้านทราบผลเลือด 
จึงขอรับการรักษาที่ต่างพ้ืนที่ หรือท่ี โรงพยาบาลศูนย์โดยออกค่าใช้จ่ายเอง เป็นผลให้การติดตามผู้ป่วยเป็นไป
ได้ยาก และมีปัญหาเรื่องสิทธิในการรักษา  (ข้อมูลจาก รพ.บางระก า) บางพ้ืนที่ เช่น อ าเภอเบตง ผู้ป่วย
จ านวนมากเป็นคนนอกพ้ืนที่ ท าให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง เกิดการขาดยา ไม่มาตรวจเลือดตามนัด ไม่มาพบ
แพทย์ตามนัด 

 5. ผู้ป่วยเอดส์ที่ขาดการตระหนักในการรักษาโรคเรื้อรังที่เป็นโรคร่วม  โดยโรงพยาบาลบางกรวย 
จงัหวัดนนทบุรี ได้เรียนรู้ว่า ผู้รับบริการที่เข้าถึงการรักษา ได้รับบริการตามตัวชี้วัดหลักทั้งหมดถูกต้องต่อเนื่อง 
แต่ผู้รับบริการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง เช่น ไตวายจากความดันโลหิตสูง หลังจากติดเชื้อได้ 3 ปี รับประทานยา
ต้านไวรัสได้ประมาณ 11 ปี ไม่พบเชื้อดื้อยา ตรวจพบความดันโลหิตสูงแล้วผู้รับบริการไม่ตระหนักที่จะรักษา 
จนเสียชีวิตด้วยภาวะไตวาย เสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งทวารหนัก (เรื่องจากกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบางกรวย) ดังนั้นการรักษาภาวะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์นั้น ต้องให้ความส าคัญกับ
กระบวนการรักษาโรคเรื้อรังอ่ืนควบคู่ไปด้วย 

 

 
ข้อค้นพบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรให้บริกำรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เด็ก 

 ข้อจ ำกัดระบบบริกำร 

 1. บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เด็ก ยังมีเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
เท่านั้น  ระบบส่งต่อคนไข้เด็กจากโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไปไปรับบริการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล
ชุมชน ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน  ขณะที่โรงพยาบาลชุมชนก็ไม่มีกุมารแพทย์ จึงไม่มีความพร้อมจะรับเด็ก  ผลที่
ตามมาคือครอบครัวต้องพาเด็กมารับบริการที่รพ.ระดับตติยภูมิที่มีกุมารแพทย์  ในขณะที่ผู้ป่วยที่เป็นบิดา
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มารดา ญาติ สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนได้  ซึ่งสร้างความล าบากให้แก่ผู้ปกครองในการพาเด็กไป
ตรวจไกลๆ ดังค ากล่าวของผู้ปกครอง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย คนหนึ่งกล่าวว่า “หมอยายฝากหลานด้วยนะ 
อยากรับยาใกล้บ้าน มาเชียงรายไกล ล าบากในการเดินทาง น้องต้องตื่นตั้งแต่เช้า รถโดยสารก็มีเที่ยวเดียว”    
และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลล าปางได้กล่าวว่า “เมื่อครั้งยังไม่มีเครือข่ายเด็กนั้น มีเด็กมาเจาะ PCR และกลับบ้าน 
แต่พอนัดเจาะ PCR ครั้งที่สอง เด็กขาดนัด” สภาพดังกล่าวจึงมีผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยแอดส์เด็ก 
ใน โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปเพ่ิมข้ึน และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยย่อมด้อยลง จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบการรักษาและเครือข่ายการดูแลเด็กในชุมชน เพื่อลดปัญหาดังกล่าว               

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม  ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้มี
การเสนอแนะการแก้ไขปัญหา กรณีนี้คือ   

  1. 1 การพัฒนาระบบเครือข่ายจะท าให้ระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครือข่ายสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันได้กว้างขวางมากขึ้น ส่งเสริมการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวีแบบองค์รวม 

  “โรงพยาบาลชุมชนไม่มีหมอเด็ก ในส่วนของ จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์
การดูแลเด็กเยอะ บางทีมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้เอดส์เยอะกว่าแพทย์ เนื่องจากแพทย์ย้ายบ่อย 
จึงมีการประชุม ให้แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ มาประชุมร่วมกัน เรื่องการส่งคนไข้จากโรงพยาบาลชุมชน
ไปสู่โรงพยาบาลทั่วไป มีการยอมรับตรงกัน เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจและแพทย์ก็ยอมรับ ซึ่งเมื่อแห่งหนึ่งเห็นที่
อ่ืนท าได้ ก็จะยอมรับมากขึ้น ซึ่งท าให้ทุกโรงพยาบาลเกิดการส่งต่อได้ โดยมีส านักงานป้องกันควบคุมโรค
สนับสนุน” 

  1.2 บางหน่วยงาน มีการแก้ปัญหากรณีขาดแคลนกุมารแพทย์ เนื่องจากไม่มีอัตราก าลัง หรือ 
มีการโยกยา้ยบุคลากร ด้วยการจัดท าแนวทางปฏิบัติ หรือ CPG และเอกสารความรู้ในการท างานต่างๆ ซึ่งอาจ
จัดท า เป็นคู่มือ  เป็นรูป เล่ม ท า ให้บุคลากรอื่นสามารถดูแลคนไข้ตาม GuideLineได้ รวมทั้ ง
การจัดอบรมบุคลากร และทบทวน Case ว่าต้องดูแลอย่างไร และมีการติดตามผลจากกุมารแพทย์ใน
หน่วยงานพี่เลี้ยงทุก 3 เดือน หรืออาจมีแพทย์อยุรกรรมท าหน้าที่ในการดูแลCaseเด็กแทนกุมารแพทย์เลยก็ได้ 

 2. การให้บริการดูแลเด็กติดเชื้อฯ ในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป มีข้ออ่อนหลายประการ ได้แก่  

  2.1 ผู้บริหารบางแห่งไม่ให้ความส าคัญในงานคลินิก ARV และบุคลากรในรงพยาบาลแม่ข่าย
เปลี่ยนบ่อย จึงกระทบต่อคุณภาพการบริการไปด้วย 

  2.2 ยังไม่มีศูนย์องค์รวม และ/หรือ อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 

  2.3 บุคลากรทางการแพทย์ผู้รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ มีภาระงานมาก และเปลี่ยน
บุคลากรบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมถึงขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในการดูแลเด็กติดเชื้อ 

  2.4 สถานที่ให้บริการค่อนข้างจ ากัด ไม่สามารถจัดรูปแบบบริการ One Stop Service 
ได้ รวมถึงไม่มีบริเวณส าหรับจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ดูแล 
  การประชุมวางแผนการท างานโครงการร่วมกัน ระหว่าง ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลแม่ข่าย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม
จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานี้ว่า ส่วนกลางควรชี้แจงผู้บริหาร
โรงพยาบาลให้เห็นความส าคัญของโครงการ เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนางานต่อไป 
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 ข้อจ ำกัดที่ตัวเด็ก 

 1. พบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของเด็กติดเชื้อเอชไอวีเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คือ การไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา 
หยุดยาต้านไวรัสเอง  การต่อต้านการกินยา  การออกจากโรงเรียน  ไม่มีงานท า ถูกล้อเลียน ตั้งครรภ์โดยไม่ได้
วางแผน ติดแฟน ติดเกมส์ ปัญหาดังกล่าวสะท้อนว่าเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ยังขาดความตระหนัก
เกี่ยวกับการรับประทานยา ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการวางแผน
ครอบครัว รวมถึงการปรับตัวที่ยากล าบากมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จึงเป็นความท้าทายของการท างานกับเด็กติด
เชื้อเอชไอวี ที่ไม่ใช่เพียงให้การรักษาภาวการณ์เจ็บป่วยทางกายเท่านั้น ยังต้องช่วยเหลือด้านจิตใจและสังคม 
ให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และศักยภาพครอบครัวในการดูแลเด็ก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต่างเห็นว่าในการ
ท างานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กลุ่มวัยรุ่น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรในด้าน 
การให้ค าปรึกษาเพ่ือเปิดเผยการติดเชื้อเอชไอวีกับเด็กและการเสริมคุณค่าในตนเองแก่เด็ก การให้การปรึกษา
เรื่องเพศและการดูแลด้านอนามัยเจริญพันธ์ส าหรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพ่ือส่ง
ต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่  

 2. ปัญหาการขาดยา และทานยาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งพบว่ามีหลายสาเหตุ เช่น เด็กไม่สามารถทานยาเม็ด
ใหญ่ได้ เด็กไม่ทราบว่าตนติดเชื้อและไม่ร่วมมือในการดูแลตนเอง เด็กเริ่มโตเป็นวัยรุ่น ติดเพ่ือน ติดเที่ยว 
ไม่รับผิดชอบการกินยา รวมทั้งผู้ดูแลเด็กไม่ตระหนักในการให้เด็กทานยาสม่ าเสมอหรือ ไม่มีเวลาก ากับติดตาม
เด็กให้กินยา เป็นตัว ตัวอย่างเช่น 
 - เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลงาว อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบกรณี เด็กหญิง อายุ 15 ปี ผลค่า 
CD4=881 ค่า VL<40 เด็กบอกว่าไม่เคยลืมกินยาหรือขาดยา แต่เมื่อตรวจจ านวนยาก็เหลือ การส ารวจปัญหา
พบว่าเกิดจากเด็กกินยาเม็ดใหญ่ คือ DDI ไม่ได้ กินแล้วจะอ้วก เจ้าหน้าได้แก้ไขปัญหาโดยปรึกษาเภสัชกรและ
แพทย์ ให้ค าแนะน าในวิธีการกินยาเม็ดใหญ่ให้ง่ายขึ้น และท้ายที่สุดแพทย์ต้องพิจารณาปรับงดเม็ดยาที่เม็ด
ทานไม่ได้ โดยให้ทานอื่นอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่กับการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - เรื่องเล่าจาก โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คนไข้เด็ก 2 คนพ่ีน้อง ผู้ดูแลคือยาย และตาเลี้ยง  
ตามีอาชีพขับรถสามล้อรับจ้าง ยายอาชีพตกเบ็ดหาปลา ยายดูแลเด็กโดยการเขียนป้ายติดถุงยาว่า “กินยาให้
ตรงเวลานะลูก”แต่เวลาที่ทานยาคือ 8.00 น.  ตายายต่างก็ออกไปท างานและปล่อยให้เด็กไปดูทีวีที่บ้านอ่ืน  
เด็กไม่ได้ทานข้าวจึงไม่ได้กินยา เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาโดย ได้นัดพบเด็กพร้อมกับตายายและจูงใจเด็กให้ทาน
ยาตรงเวลา พร้อมทั้งได้หาทุนซื้อจักรยานให้เด็กมีพาหนะไปโรงเรียน 
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บทที ่6 

กำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

หัวข้อที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ 
1. การปรับทัศนคติของผู้บริหาร ให้เห็นความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการ HIVQUAL กรณีผู้บริหาร

ในหน่วยงานเครือข่ายไม่เข้าใจและมีทัศนคติที่ไม่ดี การมารับงานโครงการ HIVQUAL เหมือนเป็นการ 
“แส่” 

2. การสร้างทีมงาน 
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตั้งแต่ โรงพยาบาลแม่ข่าย  ลูกข่าย จนถึงแกนน าในชุมชน 
4. เทคนิคการนิเทศ 
5. ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
6. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ  
7. ข้อเสนอแนะโอกาสการพัฒนา 

 
 
กำรปรับทัศนคติของผู้บริหำร  กรณีผู้บริหำรในหน่วยงำนเครือข่ำยไม่เข้ำใจและมีทัศนคติที่ไม่ดี  กำรมำรับ
งำนโครงกำร HIVQUAL เหมือนเป็นกำร “แส่” 

 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร  

 1. จัดทีม จัดระบบไปสาธิตวิธีการดูแล การนิเทศ น าทีมโดยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ประสาน 
เพ่ือพบผู้บริหาร ใช้บรรยากาศสบายๆ เช่น ทะล เพ่ือช่วยให้ โรงพยาบาลลูกข่ายเข้าใจในงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่
มีก าลังใจ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ใช้เพลงสื่อสาร “ถ้าคุณโทรมา ฉันจะไปหา” (เรื่องเล่า นายแพทย์
วิทยา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า) 

 2. เทคนิคการล้างสมองผู้บริหาร  เสนอข้อมูลและผลการด าเนินงานผ่านเวทีประชุมและ                     
การศึกษาดูงานต่างๆ หากมีผู้มาศึกษาดูงานในหน่วยงาน พยายามให้ผู้บริหารได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงการให้เครดิต คนท างาน การน าเสนอผลงานควรเสนออย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้เห็นว่าเราได้ดูแลผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ่และเด็กอย่างเรา เราได้ผลักดันจนมีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ และเด็กที่มีปัญหาได้รับ
การช่วยเหลือ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดข้ึน (เรื่องเล่า แพทย ์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า) 

          3 .  ให้พยายามสร้ างผลงานให้ประจักษ์  อิงมาตรฐาน  หากมีปัญหาอะไรก็ เดิน ไปคุยกั บ                         
ผู้บริหาร และให้ผู้บริหารมีส่วนร่วม ให้เห็นพัฒนาการของคนไข้ท่ีดีขึ้น    
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  กำรสร้ำงทีมงำน (เวที KM สมุทรสงครำม) 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ได้สรุปวิธีการและกลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
คุณภาพ ได้แก่ 

         1. จัดตั้งทีมงานรูปแบบคณะกรรมการ เป็นฝ่ายต่างๆ  ทั้งนี้ การระบบคณะท างาน ต้องอาศัยการศึกษา
ชุดสิทธิประโยชน์จาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานประกันสังคม แล้วน ามา
ประมวลผล flow ของผู้ป่วยว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง อาทิเช่น แพทย์ (อายุรแพทย์ สูติแพทย์และกุมารแพทย์) 
งานห้องปฏิบัติการ Lab ห้องเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจ งานเวชระเบียน งานเภสัชกรรม งานสังคม
สงเคราะห์ หัวหน้าห้องตรวจที่เกี่ยวข้อง ห้องคลอด หลังคลอด ประชาสัมพันธ์ งานคัดกรองผู้ป่วย  การเงิน  
ผู้อ านวยการคลังเลือด เป็นต้น และระบุว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อะไรบ้าง โดยควรมีค าสั่งคณะท างานที่ชัดเจน 
ทุกระดับ   

 2. มีคนรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงาน  ที่ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

  2.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักยืดหยุ่นกับการท างาน ประสานทีมงานทั้งหมดด้วยการช่วย
หาจุดลงตัวของทีมที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยไม่มีการตัดสิน ไม่โน้มน้าว ไม่สั่งการ แต่ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

  2.2 สร้างบรรยากาศให้ทีมมีการยอมรับให้เกียรติ์กัน ให้มองว่าคนไข้ไม่ใช่ของเธอของฉัน 
แต่ว่าเป็นคนไข้ของเรา   

  2.3 ให้มีจุดรวมการดูแลทุกจุดบริการที่จุดประสานงาน 

  2.4 เป็นผู้ศึกษาความรู ้ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติให้เข้าใจก่อนแล้วกระจายความรู้ 
ความเข้าใจนั้นสู่ทีมงานที่เก่ียวข้อง โดยมีการประชาสัมพันธ์ หรือกระจายการรับรู้ใหม่ๆ ผ่านสื่อหลายรูปแบบ 
เช่น Line facebook ให้ทีมงานและเครือข่ายได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆ อย่างท่ัวถึง 

  2.5 สนับสนุนสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ทั้งทีมสหวิชาชีพ และทีมแกนน าอาสาสมัคร ด้วยการอบรม
ความรู้ การดูงาน การ Coaching หน้างาน โดยหัวหน้าทีม ต้องมีจิตวิทยาในการบริหาร รู้จักธรรมชาติของ
ความเป็นคน ซ่ึงต้องการค าชม ต้องการได้รับความมีคุณค่า หัวหน้าต้องอดทน เสียสละ ไม่คิดว่าท าแล้วตัวเอง
จะได้อะไร แต่คิดว่าการท างานเป็นทีม เป็นการสร้างกุศลร่วมกัน  

  2.6 มีการประชุม จัดท าแนวปฏิบัติในการท างาน และการประเมินติดตามผลที่ชัดเจน 
หรือมี CPG ที่ชัดเจนในกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.7 มีการปรับปรุง และน าผลการด าเนินงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการท า PDCA 
อย่างต่อเนื่อง 
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กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ได้สรุปวิธีการและกลยุทธในการสร้างและพัฒนา
เครือข่าย ได้แก ่

 1. คุณลักษณะของหน่วยงำนและผู้ดูแลระบบกำรดูแลรักษำเอดส์ 
  1.1 ศูนย์การเรียนรู้ 

- มีเครือข่ายกับ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - จ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก 
 - ได้รับโอกาสในการร่วมพัฒนาโรงพยาบาล 
 - มีการจัดทีมเยี ่ยมบ้าน โดยติดต่อประสานกับ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพ่ือเยี่ยมล่วงหน้า (Pre-visit) ให้ผู้บริหารมาร่วมรับฟัง
และเห็นความส าคัญ 

  1.2 โรงพยาบาลแม่ข่าย 
 - มีความพร้อมทั้งบุคลากร ทีมงาน นโยบาย สามารถเป็นแม่แบบในการด าเนินงาน  
 - สามารถบูรณาการงานเอดส์กับงานอ่ืนของโรงพยาบาลได้  
 - ผู้ที่เป็นทีมนิเทศของโรงพยาบาลต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสามารถให้
ค าตอบแก่หน่วยงานลูกข่ายได้ 
- มีการติดต่อสื่อสารและ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง โรงพยาบาลแม่ข่าย-ลูกข่าย 
- มีแบบบันทึกที่ครบถ้วน  และส่งต่อสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย 
- มีระบบการ  Mapping คนไข้กับเครือข่าย 

  1.3 เจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเอดส์ ใน โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คือ ความเข้าใจคนอ่ืน ใจเย็น รับฟังผู้อื่น  สุภาพ เกรงใจม ีจิตวิทยาในการพูด   
- ใส่ใจในการท างาน และกระตือรือร้นในการศึกษางานอยู่เสมอ  
- สื่อสารชัดเจน สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน และใส่ใจสื่อสารสม่ าเสมอให้ทราบความก้าวหน้า
ของงาน 
- มีความรอบรู้ในงานที่ท า  
- รู้จักค้นหาข้อมูล/สรุปผล แล้วแจ้ง-ส่งข้อมูลกลับให้หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
- มีความคิดเชิงบวก คิดเสมอว่าหากเราอยากได้อะไร ต้องท าให้คนอ่ืนได้มากกว่า มีความ
เชื่อมั่นว่าทุกอย่างท าได้  
- มีการเสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมและโรงพยาบาลลูกข่ายได้ 
- เห็นความส าคัญของเครือข่ายในการร่วมกันท างาน ขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งลูกข่าย  
สามารถเป็นที่ปรึกษาและพร้อมจะให้ค าปรึกษาแก่เครือข่ายเสมอ 
- มีจิตวิญญาณในการท างาน คือ เห็นคุณค่าตนเอง คุณค่างาน และคุณค่าของผู้อ่ืน มีใจ
พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น  
- มีการเตรียมคนไข้ที่จะส่งต่อลูกข่ายเป็นอย่างดี 
- ท างานเป็นทีม 
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  1.4 เจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเอดส์ ในโรงพยาบาลลูกข่าย 
  -  สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และจูงใจผู้บริหาร /ผู้อ านวยการเพ่ือขอความร่วมมือได้ 
  -  หมั่นชื่นชม  และน าเสนอผลงานเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน 
  -  มีใจยอมรับ และมีความสุขที่ได้ท างานนี้ 
  -  ไม่ปฏิเสธงาน ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองและงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  -  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เต็มใจร่วมงาน  และให้การสนับสนุนการท างานร่วมกันกับแม่ข่าย 
  -  มนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  ประสานงานกับคนอ่ืนได้ด ี
  -  รักษาความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติ เป็นกันเองให้ผู้ป่วยเข้าหาได้ง่าย ไม่ต่อ

ว่าผู้ป่วย ไม่แสดงการรังเกียจ เช่น สามารถรับประทานอาหารร่วมกับจิตอาสาได้   มีผลให้
ผู้ป่วยไว้วางใจ อยากกลับมารับการรักษา 

  -  มีความรู้ และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้ป่วย 
 - เท่าทันเทคโนโลยี หรือ Social network ในการสื่อสารกับผู้ป่วย เช่น Line , facebook , 
E-mail  เป็นต้น 

 2. กำรเลือกโรงพยำบำลเครือข่ำย 
  2.1 ใช้วิธี Mapping กลุ่มผู้ป่วย ใช้ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง โดยพิจารณา Case แล้วเลือก
โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเด็ก เด็กสามารถไปรับบริการได้สะดวก ตัวอย่าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพขรบุรี Mapping พื้นที่ ว่าแต่ละอ าเภอมีเด็กติดเชื้ออยู่กี่คนที่รักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
และขอข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วยจากพ้ืนที่ จะช่วยให้เห็นคนไข้ในแต่ละโรงพยาบาลชุมชน และเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการดูแลเด็กแต่ละ case ข้อมูลส าคัญที่ต้องรวบรวมได้แก่ ความเป็นอยู่ สัมพันธภาพในครอบครัว 
และลักษณะของชุมชนแต่ละแห่ง 

  2. 2 เลือกโรงพยาบาลเครือข่ายแบบเฉพาะเจาะจง  ดังนี้ 
 - เลือกจากหน่วยที่มีผู้ประสานงานที่มีความสนิทสนม เป็นมิตรกัน และพร้อมจะร่วม
โครงการ โดยแม่ข่ายต้องมีความพร้อมก่อน ต้องมีการประสานงานกันอย่างรวดเร็ว  และ
ให้ค าตอบแก่เครือข่ายได้  
- เลือกโรงพยาบาลที่มีทีมที่น าโดยแพทย์ จะขับเคลื่อนงานได้ง่ายกว่า   

 
 3. วิธีกำรสร้ำงลูกข่ำย และระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยเด็ก 
 การสร้างลูกข่ายมักพบปัญหาในระยะเริ่มต้น ที่ทีมโรงพยาบาลชุมชน มีความกังวลที่จะรับเด็กไปดูแล 
ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก กลัวดูแลเด็กได้ไม่ดี  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม และ
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเรื่องเล่าของคุณมนี  เย็นตั้ง  จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี   
ได้แสดงถึงตัวอย่างความส าเร็จในการสร้างเครือข่าย และระบบส่งต่อ ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
  3.1 เชิญลูกข่ายมาประชุม ให้การอบรม ความรู้การดูแลเด็กติดเชื้อ โดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) จะให้การอบรมร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย  
  3.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูแล ให้โรงพยาบาลลูกข่ายมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลแม่ข่าย  
  3.3 ให้ลูกข่ายเรียนรู้วิธีการสร้างทีมจากโรงพยาบาลแม่ข่าย  เน้นความส าคัญใน
การสร้างทีมสหวิชาชีพ  
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  3.4 เน้นให้ลูกค่ายมีการสร้างทีมในการดูแลผู้ป่วย แต่หากโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งมี
ข้อจ ากัด ไม่สามารถสร้างทีมได้ ก็อาจนัด F/U ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายทุก 6 เดือน 
  3.5 โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งมีข้อจ ากัดในเรื่องวันเจาะเลือด  สิทธิการจ่ายยา OI 
ของเด็กนอกเขต แต่สามารถแก้ปัญหาได้โดยให้แพทย์เจ้าของไข้ส่งหนังสือส่งตัว (ใบ Refer) มายังโรงพยาบาลศูนย์ 
เพ่ือขอจ่ายยาเต็มจ านวน 
  3.6 หากโรงพยาบาลลูกข่ายขาดความพร้อม อาจจะให้ตัวเลือกแก่รพ.ลูกข่ายว่าจะรับดูแลใน
ช่วงแรก ทัง้นี้ให้พิจารณาตามความพร้อมของโรงพยาบาลลูกข่าย 
  3.7 มีการประชุมพัฒนาระบบงานร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลแม่ข่ายและลูกข่าย โดยเป็น
การร่วมกันคิด เช่น การจัดท าแบบฟอร์มการติดตามเด็ก ออกแบบกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น ค่ายเด็ก การให้
ความรู้ผู้ดูแล  
  3.8 โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการเตรียมความพร้อมเด็กและผู้ดูแลควบคู่กันไป โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม พบกรณีท่ีในครั้งแรกเด็กและผู้ดูแลไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ คิดว่าโรงพยาบาลแม่ข่ายจะไม่ดูแล
แล้ว กังวลว่ารักษาใกล้บ้านแล้วคนอ่ืนจะรู้  ซึ่งพบว่า การสื่อสารว่า “ส่งเด็กกลับ” จะสร้างความรู้สึกทางลบ
มากกว่า ควรสื่อสารใหม่ว่า “เป็นการดูแลร่วมกัน” ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลชุมชน และ
เริ่มจากคนไข้สมัครใจ ท าให้เด็กและผู้ดูแลสบายใจขึ้น  
  3.9 ควรมีข้อมูลเด็กส่งให้โรงพยาบาลชุมชนอย่างครบถ้วน เช่น ประวัติการเจ็บป่วย การรักษา  
การกินยาสูตรอะไร ผลเป็นอย่างไร  มีประเด็นใดบ้างท่ีต้องดูแลต่อ 
  3.10 ทีมแม่ข่าย ออกไปเยี่ยมให้ค าปรึกษาเครือข่ายและติดตามเด็ก หากพบปัญหาก็จะ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา และยังได้ประเมินผลจากเด็กและผู้ดูแลว่าการที่กลับมาดูแลใกล้บ้านดีหรือไม่  บุคลากร
ต้องการการสนับสนุนหรือไม่ เช่น การจัดอบรมความรู้เพ่ิมเติม  นอกจากนี้ยังมีการติดตามผ่านการประชุมทีม
5 ด้าน ซึ่งจัดโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

 4. วิธีกำรสร้ำงแกนน ำผู้ติดเชื้อ 
  4.1ควรมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาแกนน า โดยสามารถของบประมาณสนับสนุนจาก
พ้ืนที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคส่วนกลางและกองทุนอ่ืนๆ  
  4.2 คัดเลือกแกนน าที่มีใจเอ้ือเฟ้ือ เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น 

  4.3 อบรมความรู้ให้กับแกนน า และตรวจสอบความรู้ซ้ าในกรณีที่แกนน าเคยไปอบรมจากที่
อ่ืนมาก่อนว่าแกนน ามีความรู้ถูกต้องหรือไม่ เพียงพอหรือไม่ และควรมีการพัฒนาศักยภาพของแกนน าอย่าง
ต่อเนื่อง 

  4.4 มอบหมายงานให้แกนน าตามความสนใจ ความสามารถ  เช่น ช่วยงานนับยา วัดความดัน 
ชั่งน้ าหนัก บันทึกข้อมูล ซักประวัติ   ผู้ช่วยในการปรึกษาและการให้ความรู้ เป็นต้น 
  4.5 ให้การยกย่อง ให้เกียรติ์ แกนน า และท าความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกจุดบริการให้เกียรติและ
ดูแลแกนน าเสมือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนหนึ่ง  ให้แกนน ารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เช่น มีป้ายติดว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
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 5. วิธีกำรขยำยเครือข่ำยภำคชุมชน 
 โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้น าเสนอตัวอย่างความส าเร็จในการขยายเครือข่ายภาคชุมชน จากแนวคิด
ที่ว่า การเข้าสู่ VCT ในกลุ่มเข้าถึงยากเป็นเรื่องส าคัญที่จะลดอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ ซึ่งการใช้รูปแบบแกนน า
อาสาสมัครเชิญชวนเพ่ือนมาตรวจเลือดเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงนั้น อาจไม่เพียงพอ จึงคิดถึงการสร้างเครือข่ายที่
ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งมีมากมาย ได้แก่ ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ร้านนมสด สถานประกอบการ สถานบันเทิง 
แกนน าเยาวชน วินมอเตอร์ไซด์ ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นต้น โดยมีวิธีการด าเนินงานสร้างและขยาย
เครือข่ายดังนี ้
  5.1 ก าหนดเจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบงานนี้ให้ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นผู้มีทักษะในการประสานงาน 
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นในการท างาน และเป็นคนที่ท างานแบบกัดไม่ปล่อย   
  5.2 เตรียมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายเครือข่าย โดยจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบให้มีช่องทางที่เครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว มีช่องทางด่วน  ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก   
  5.3 สร้างความสัมพันธ์และชักชวนร้านยาหรือเครือข่ายอ่ืนๆที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเป็ น
ทุนเดิมอยู่แล้วมาร่วมประชุม น าข้อมูลสถานการณ์เอดส์น าเสนอให้รับรู้และชักชวนให้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
จากนัน้จึงให้ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ค่อยๆ ช่วยพูดขยายเครือข่ายต่อๆ กันไป 
  5.4 ให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน  ร่วมเป็นวิทยากรต่างๆ 
  5.5 อบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย เรื่องมาตรฐานการรักษา STI เทคนิคการสื่อสาร และ
การพูดคุยเรื่องเพศ ช่องทางการส่งต่อเพ่ือเจาะเลือด การรักษา ควรไปอบรมในสถานที่ที่เครือข่ายสะดวก หรือ
ไปอบรมเขาถึงร้านเขาเลย  
  5.6 ให้การสนับสนุน ป้ายติดหน้าร้าน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ ภาพพลิก สื่อ นามบัตร และ
สนับสนุน ถุงยางอนามัยให้ร้านขายยาไว้แจกจ่ายแก่ผู้ที่มีความเสี่ยง 
  5.7 จัดช่องทางด่วนให้ผู้รับบริการที่ส่งจากเครือข่าย ให้เข้าถึงบริการโดยไม่ต้องผ่านระบบ 
OPD ปกติ มีแบบฟอร์มการส่งต่อที่มีแผนที่และการเดินทางไปยังคลินิก 
  5.8 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม ในระดับเขต ระดับ จังหวัด 
หรือประเทศ ทุกปี 
 
เทคนิคกำร นิเทศ ( Coaching) 
 1. มีการลงนิเทศร่วมกันเป็นทีมใหญ่ ทั้งโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.) ให้ส านักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) 
เป็นแกนน าในการนิเทศ และโรงพยาบาลไปช่วยเสริมด้านวิชาการ ส่วนการติดตามระดับจังหวัดจะประสานกับ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)  ในการติดตามโดยบูรณาการไปกับเวทีประชุมและเวทีสนับสนุนวิชาการ
ต่างๆ หากทีมน าของโรงพยาบาลเป็นแพทย์ก็จะได้รับยอมรับ ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหาร และจังหวัดสูง  
 2. ทีมนิเทศมีการเตรียมประเด็นที่ต้องการนิเทศ และก าหนดประเด็นที่ชัดเจนให้ทีมรับการนิเทศ
เตรียมข้อมูลในประเด็นนั้นๆ เตรียม Case สิ่งที่ต้องการให้สนับสนุน โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละแห่ง 
ความสะดวก และปลอดภัยในการนิเทศเสมอ 
 3. การ Coaching ใช้งบประมาณในแผนโครงการใหญ่ 
 4. เมื่อส่งต่อคนไข้เด็กรายใหม่  ก็จะติดตามคนไข้รายเก่าด้วย 
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ปัจจัยควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 1. การมีผู้น าระดับแม่ข่ายที่เป็นที่ยอมรับช่วยเป็นตัวหลักในการผลักดันโครงการฯ  ตัวอย่างเช่น 
การด าเนินงานของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 ซึ่งผู้น า คือ นายแพทย์นภดล  ไพบูลย์สินเป็นผู้ที่ท างาน
ด้านเอดส์มานานและได้รับการยอมรับในผลการท างานที่มีคุณค่าในพื้นที่มานาน   จึงเป็นบุคคลที่มีพลัง
ในการโน้มน้าวให้เกิดการร่วมมือของเครือข่ายทุกระดับ  ( จากเวที KM วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 
โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม) 

 2. การท างานในรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทและธรรมชาติของคนในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น  
การด าเนินงานของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภาคใต้ ที่ต้องอาศัยสัมพันธ์ภาพที่ดีใน
การขอความร่วมมือมากกว่าการสั่งให้ท า “รูปแบบการท างานแต่ละพ้ืนที่อาจจะแตกต่างกัน ปัจจัยแต่ละพ้ืนที่
อาจจะแตกต่างกัน คนใต้มีนิสัย คือ จะท าอะไรต้องท าด้วยใจ ไม่ใช่สั่งให้ท า รวมถึงการท างานจะไม่พูดเรื่อง
งาน จะไม่เน้นว่าคุณจะต้องท าแบบนี้ คือไม่สนใจ แต่จะให้ช่วยท าหน่อย  ให้คนท างานมีความสุข และจะบอก
ว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะ ช่วยท านิดหนึ่ง”( จากเวที KM วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 โรงแรมอัมพวาน่านอน 
จงัหวัดสมุทรสงคราม) 

 3. การเสริมความภาคภูมิใจแก่เครือข่าย  ตัวอย่างเช่น 1) การมีรางวัลเป็นโลห์ให้ ส าหรับหน่วยงานที่
ท าโครงการ HIVQUAL- T แล้วขึ้น Website 3 อันดับแรก แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาการให้รางวัลด้วยว่า 
คนท างานส าเร็จได้เร็วก็ต้องมีคุณภาพตามตัวชี้วัดด้วย   2) การให้รางวัลในรูปแบบการให้เกียรติยศด้วยการให้
ประกาศนียบัตร และให้รางวัลเป็นการขึ้นเงินเดือน “ในเขตมีการมอบประกาศนียบัตรเป็นประจ าทุกปี ตอนนี้
มีการขับเคลื่อนผลงานของการพัฒนาคุณภาพมุ่งเข้าไปสู่ HA Forum การแข่งขันรางวัลในระดับเขต แต่ละเขต
จะมีคนเดิมๆได้รางวัล  มีผลต่อเค้าคือจะได้รับการขึ้นเงินเดือน ซึ่งถ้าได้ระดับจังหวัดก็จะได้รับการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนในเปอร์เซ็นต์เท่านี้ เป็นข้อตกลงระดับจังหวัด แต่ถ้าเป็นระดับประเทศก็จะได้อีก Step หนึ่งขึ้นไป” 
(จากเวที KM วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม) 

 4. การผลักดันการวัดผล HIVQUAL-T เข้าสู่งานประจ า ซึ่งในการพัฒนาระบบหลายกิจกรรมไม่
จ าเป็นต้องใช้เงิน เพียงแต่พ้ืนที่มีความเข้าใจ Concept การน า HIVQUAL-T มาใช้ มีการประเมินผลปีละครั้ง 
ซึ่งจะพบว่าหากมีการดูแลคนไข้อย่างสมบูรณ์ ก็จะได้ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งผลการประเมินนั้นจะช่วยให้หน่วยงาน
เกิดการวิเคราะห์ตัวเอง และตอบค าถามได้ว่าที่ผลเป็นเช่นนั้นเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยอะไร และไม่ควรน าผล
การประเมินแต่ละหน่วยมาเปรียบเทียบกัน ( จากเวที KM วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 โรงแรมอัมพวาน่านอน 
จงัหวัดสมุทรสงคราม) 

 5. ทัศนคติในการท างานของ ผู้รับชอบหลัก ที่มองว่า  การได้รับมอบหมายงาน คือ โอกาสใน
การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ ทั้งในส่วนของ โรงพยาบาลตนเองและ โรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย  
ตลอดจนการท างานกับเครือข่ายด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ใกล้ชิดกัน และเป็นการท างานที่ร่วมเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน (คุณสมใจ รัตนมณี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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ปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรแก้ไข 

 1. อัตรากุมารแพทย์น้อยลง ขาดแคลนกุมารแพทย์ในการรักษาเด็กติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ 
การแก้ไข คือ ให้กุมารแพทย์มาดูแลเด็กเฉพาะวันคลินิก โดยมีพยาบาลเตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลต่างๆ  
ปริมาณยาที่เด็กรับ  ผลจาการด าเนินงานท าให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญและสนับสนุนให้โรคเอดส์เข้า PCT 
MED  ส่งผลดีต่ออัตราบุคลากรที่อาจเพิ่มขึ้น 

 2. ในโรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลขนาดเล็ก คลินิก ARV มักขาดแคลนแพทย์ มีแต่พยาบาล
ให้การรักษาโดยแพทย์เพียงแต่ควบคุมอีกครั้งด้วยการลงนามใน OPD Card นอกจากนี้แพทย์ก็ยังอายุน้อย
เปลี่ยนบ่อย แพทย์มีความเข้าใจว่าโรคเอดส์ดูแลยาก และหากรับผิดชอบงานเอดส์ จะมีภาระงานมากขึ้น 

 3. ขาดแคลนแกนน าอาสาสมัคร เนื่องจากทุกคนต้องประกอบอาชีพหลักเพ่ือการด ารงชีพ 

 4. ตัวคนไข้และปัจจัยแวดล้อม เช่น เด็กไม่มีผู้ดูแล เด็กเป็นผู้อาศัย (ไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัว) 
ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลรักษา ซึ่งบางแห่งแก้ไขปัญหาโดย มีหน่วยงาน NGO  โครงการ Child life 
เข้ามาช่วยดูแลและเยี่ยมบ้าน 

 5. โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งหากไม่มีผู้รับผิดชอบหลักของงานเอดส์ ก็จะไม่ทราบวิธีการเขียน
ขอสนับสนุนโครงการ 

 6. งบประมาณจากส่วนกลางค่อนข้างจ ากัด ขาดงบประมาณในการท ากิจกรรม  รวมถึงความ
ไม่ต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณ 

 7. นโยบายไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เช่น กรณีผู้ป่วยที่มีปริมาณเชื้อเอชไอวี มากกว่า 1,000 
copies/ml ควรส่งตรวจ HIV genotypic resistance testing เพ่ือตรวจดูว่าเชื้อว่ามี mutation ซึ่งมีโอกาส
ดื้อต่อยาตัวใดบ้าง (แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี พ.ศ. 2549/2550 ) ในขณะที่ห้องปฏิบัติการได้
ก าหนดเกณฑ์การส่งตรวจ  การตรวจหาจีโนไทป์ไวรัสเอชไอวีเพ่ือตรวจหาการดื้อยา ต้องมีผลการตรวจ Viral 
Lord มากกว่า 2,000 copies/ml  ซึ่งผลการตรวจนั้นไม่เกิน 1 เดือน  สามารถได้รับการตรวจการดื้อยาต้าน
ไวรัสได้ปีละ 1 ครั้ง ( ที่มา การประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงานโครงการกองทุนโลก ด้านการดูแล
รักษาปีที่ 6 ระยะ RCC วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ รอยัลกอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา  จังหวัดนครนายก) 
 
ข้อเสนอแนะ/โอกำสกำรพัฒนำ 

 1. ควรวางแผนการจัดการก าลังคนให้เพียงพอ 

 2. ควรมีระบบการส่งต่องาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 

 3. ควรมี คลินิก ARV เต็มเวลา ให้เด็กที่มาตรวจผ่านพยาบาลผู้ดูแลทุกราย เพื่อผลต่อการให้
การปรึกษา เปิดเผยสภาวะผลเลือด  และการสัมภาษณ์/ประเมินเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.หากมีการประเมิน อาจน าแนวทางของกระบวนการคุณภาพ HA มาเป็นเกณฑ์ จะสามารถวิเคราะห์
หาแนวทางการแก้ปัญหาได้ 

 5. เลือกคนไข้ในรายที่มีปัญหามาท า Case Conference เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

 6. โรงพยาบาลที่มีปัญหาขาดแคลนแพทย์ อาจให้พยาบาลเป็นผู้ตรวจในรายปกติ แต่หากพบมีปัญหา
ซับซ้อน หรือต้อง f/u ให้ส่งต่อไปยังแพทย์หรือผู้ช านาญกว่า 
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 7. ควรมีงบประมาณค่าตอบแทนส าหรับจิตอาสา หรือผู้ที่จะมาช่วยงานคลินิก โดยไม่น้อยเกินไปกว่า
รายได้ปกติมากนัก เพียงพอต่อค่าครองชีพ ซึ่งสามารถท าได้โดยการเขียนแผนงาน/โครงการขอสนับสนุน
งบประมาณจากโรงพยาบาล อาจให้มีการจ้างแกนน าผู้ติดเชื้อส าหรับช่วยลงข้อมูล เช่น NAP HosxP (ไม่เกิน 
5,000 บาทต่อเดือน) เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ และเสริมคุณค่าให้แกนน า 
 8. การใช้โปรแกรม หากจะให้ได้ผลส าเร็จ ควรต้องแยกระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ลงข้อมูล 
 9. ในการประชุมวิชาการประจ าปี) อยากให้เป็นการประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ยกประเด็นเข้ามา 2 – 3 เรื่อง เพ่ือให้ถูกบรรจุอยู่ในแผนงาน เป็นช่องทางในการสนับสนุนงบประมาณ 
 10. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่เครือข่าย และการสร้างความร่วมมือของชุมชนกับสังคม 
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น วิทยุชุมชน นับเป็นการช่วยเหลือทั้งด้านสังคม จิตใจ และเป็นช่องทางในการ
ประสานความร่วมมือหาทุนท ากิจกรรม อีกทั้งมีการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายอยู่เสมอ เช่น เทศกาล
ปีใหม ่ก็มีทีมไปสวัสดีปีใหม่/ ขอบคุณ  ซึ่งเป็นผลให้เด็ก เครือข่าย คนท างาน  ล้วนมีความสุขในการท างาน 
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บทที่ 7 บทสรุปผู้บริหำร 

 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย  
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2553 - 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพ และสถานบริการสามารถให้บริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก 
ที ่มีความครอบคลุมและได้คุณภาพตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ของประเทศไทย 
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินงานคือ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ 
“โปรแกรม HIVQUAL-T” ที่มีการเชื่อมโยงมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กับระบบคุณภาพ CQI  

 ผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดโครงกำร มีความก้าวหน้าของการด าเนินงานดังนี้  1) จ านวน
โรงพยาบาลที่มีการเชื่อมงานพัฒนาคุณภาพของงานเอชไอวีกับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเพ่ิมจาก 
ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 30  2) มีเครือข่ายการดูแลเด็กเอชไอวีเพิ่มจาก 29 จังหวัด เป็น 76 จังหวัด  
3) มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีให้กับโรงพยาบาล
ชุมชนเครือข่ายในจังหวัดเพ่ิมจาก ร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 80  4) มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีการวัดผลการพัฒนา
คุณภาพตาม Pediatic HIVQUAL Program เพ่ิมจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 90 5) มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มี
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเพ่ิมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 65  และ 6) มีโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการ
ส่งต่อการดูแลรักษาเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีจากโรงพยาบาลแม่ข่าย เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 20  เป็นร้อยละ 50 
 
ผลลัพธ์และผลที่ตำมมำของกำรด ำเนินโครงกำร 

 1) ผลต่อผู้ป่วย ครอบครัว คือ  

  1.1) ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกและตระหนักในการดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับทัศนคติและยอมรับการเข้าสู่บริการบ าบัดรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ติดเชื้อและ
ผู้ป่วยเอดส์ เข้าถึงระบบการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นบริการที่เต็มไปด้วยยอมรับ 
ความใส่ใจ สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ และครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจและสังคมยิ่งขึ้น 
มีผลให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยน้อยลง พัฒนาสุขภาพกายใจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น  

  1.2) ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เด็ก ก็ได้รับการรักษาในรพ.ชุมชนใกล้บ้านมากขึ้น 
เป็นบริการที่ครอบคลุมทั้งการดูแลกายใจและสังคม ได้รับการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่มีคุณภาพ และ
ครบถ้วน ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจากการได้รับการแก้ไขปัญหาการขาดยาและได้รับการเสริมสร้างวินัย
ในการทานยา และมีกระบวนการเปิดเผยผลเลือดแก่เด็กท่ีมีคุณภาพ 

 2) ผลต่อชุมชนและสังคม คือ เกิดการแสวงหาเครือข่ายช่วยเหลือในชุมชน และมีความร่วมมือของ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและบ าบัดรักษาโดยเฉพาะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างโรงพยาบาล
กับท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมในชุมชน อาทิเช่น แหล่งเรียนรู้เรื่องเอดส์ในชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลเด็ก
ภายในจังหวัดอย่างเป็นระบบ และชุมชนได้ใช้ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของชุมชนเอง 

 3) ผลต่อระบบบริกำร และบุคลำกรผู้ให้บริกำร คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนา
คุณภาพในระดับเขต จังหวัดที่มีการท างานเป็นทีมเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ และมีการผลักดันเชิงนโยบายใน
การรับรองคุณภาพโรคเฉพาะ การสร้างและก าหนดตัวชี้วัด HIVQUAL แล้วบรรจุตัวชี้วัดในแบบรายงานที่
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เชื่อมโยงกับงานพัฒนาคุณภาพบริการ HA รวมทั้งการพัฒนาเจ้าหน้าที่และระบบการท างานที่ได้มาตรฐาน 
หลักสูตรการอบรมที่มีประสิทธิภาพ การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นระบบ เกิดการท างานเป็นทีมระหว่าง
เครือข่าย และการพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อที่ใกล้บ้านซึ่งครอบคลุมบริการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพ และส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัคร/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น 

 ผลการด าเนินโครงการ ยังมีผลต่อการพัฒนาความรู้ ความกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ และเกิดการท างานเป็นทีมมากขึ้น การยอมรับผู้ป่วยและ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้นและมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านเอดส์ในเชิงบวกและมีความภาคภูมิใจในการท างานนี้   

 4) ควำมยั่งยืนและกำรขยำยผล มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดการท างานที่ได้ผลจากชุมชนนัก
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น ระบบบริการแบบ Same Day Result และ Mobile Clinic เทคนิคการเข้าถึง
กลุ่มเสี่ยงที่เข้าถึงได้ยาก เทคนิคการให้ผู้ป่วยกินยาต้านไวรัสได้ครบถ้วน ตรงเวลาและถูกต้อง การประเมินและ
การเสริมสร้างวินัยในการทาน เป็นต้น และยังเกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมากมาย เช่น การพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการยาต้านไวรัสที่ได้ผล การพัฒนาคุณภาพการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพกรณีมะเร็งปากมดลูก 
การพัฒนาคุณภาพการเสริมสร้างวินัยในการทานยา การพัฒนาระบบการเปิดเผยผลเลือดแก่ผู้ป่วยเด็กและ
วัยรุ่นฯลฯ  โรงพยาบาลหลายแห่งได้พัฒนานวัตกรรมของตนเอง เช่น โปรแกรม Social network ในการพูดคุยกับ
คนไข้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  สมุดบันทึกการใช้ยาต้านของเด็ก เป็นต้น และเกิดความยั่งยืนเชิงระบบ คือ 
เกิดเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง การขยายบทบาทของแกนน า
อาสาสมัคร/จิตอาสาผู้ติดเชื้อที่กว้างขวาง และท างานต่อเนื่องอย่างได้ผล 

 5) ปัจจัยควำมส ำเร็จที่พบ มาจากการมีเครือข่ายการท างานเป็นสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง และขยาย
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง บุคลากรมีการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์และมีความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี  การมีระบบพี่เลี้ยงที่ดี โปรแกรมการบ าบัดที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการท างาน
เอดส์แบบครบวงจร 

 6) ควำมเสี่ยงและปัญหำในกำรด ำเนินงำนที่พบคือ ข้อจ ากัดของระบบบริการที่จ านวนผู้ให้บริการยัง
ไม่เพียงพอต่อผุ้รับบริการ ปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นคนไทยไร้สิทธิ การที่ประชาชนทั่วไปยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติลงต่อโรคเอดส์ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อ
เอชไอวีที่ดีพอ ผู้ป่วยเอดส์ยังขาดการตระหนักในการรักษาโรคเรื้อรังที่เป็นโรคร่วม  ส าหรับระบบบริการผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์กลุ่มเด็ก ก็ยังมีบริการเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเท่านั้น และ
มีปัญหาการขาดแคลนกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางในการดูแลเด็กติดเชื้อ บุคลากรมีภาระงานมากและ
เปลี่ยนบุคลากรบ่อยจึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนางาน จุดที่ยุ่งยากในการดูแลผู้ป่วยเด็ก คือการไม่ให้
ความร่วมมือในการรักษาและผลกระทบทางจิตสังคมจากการที่ผู้ป่วยเริ่ มเข้าสู่วัยรุ่น และปัญหาการขาดยา
และทานยาไม่ต่อเนื่องในเด็ก 

 7) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรจัดกำร อาทิเช่น การจัดทีมที่เหมาะสม คุณลักษณะของผู้ประสานงานที่ดี  
บทบาทการท างานเครือข่ายและวิธีการเทคนิคในการสร้าง การขยาย เครือข่ายและระบบส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ 
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  เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เด็ก. วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557  

  ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม. เอกสารอัดส าเนา. 

ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ .กรมควบคุมโรค. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร . รายงานผล 

  การด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 20 ธันวาคม 2556. เอกสารอัดส าเนา. 



รายนามผูรวมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผูติดเช้ือ 

เอชไอวี/เอดสผูใหญและเด็กในประเทศไทย 

 

ผูรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดสผูใหญและเด็กจากสํานักงานปองกันควบคุมโรค 

1. น.ส.พรรณธนัฐ โปฎก  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม 

2. นายอํานาจ เมืองแกว  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม 

3. ภก.เชิดเกียรต ิแกลวกสิกิจ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 

4. นางจุลจิรา จุลบล  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. นพ.นพดล ไพบูลยสิน  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา 

6. นางนิ่มอนงค ไทยเจริญ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา 

ผูรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดสผูใหญและเด็กจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

7. นางจุรีรัตน ทลูมณี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

8. นางธัญญาภรณ คุณสมบัติ ดูบูโลซ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

9. น.ส.สุพรรณี  สฤษดิ์อภิรักษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

10. นางศศินันท อริยรัฐสินกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

11. นางภัทรศภรณ ขนอม  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดสผูใหญและเด็กจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

12. น.ส.ธนัญญา อาษากิจ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 

การดูแลรักษาผูใหญท่ีติดเช้ือเอชไอวี/เอดส 

1. นางอุไรวรรณ แฝงทรัพย  โรงพยาบาลแมใจ จังหวัดพะเยา  

2. นางศรีไพร เสนียวงศ ณ อยุธยา โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง  

3. นางนงนุช อุดมสินคา  โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

4. นางจิรสุดา ขอสูงเนิน  โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด  

5. น.ส.อัญชิษฐา แซไว  โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา  

6. นางมยุร ี เกียรตะนภูษิต  โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล  

7. นางซอรฟเยาะ สองเมือง โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล 

 



การดูแลรักษาเด็กและวัยรุนท่ีติดเช้ือเอชไอวี/เอดส 

1. น.ส.จุฬาภรณ สิงหแป  โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย  

2. นางเกษร จันทรศิริโยธิน  โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง  

3. คุณอรพิน เครือเปงกุล  โรงพยาบาลงาว จังหวัดลําปาง  

4. นพ.วิทยา เพ็ชรดาชัย  โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  

5. น.ส.มณี เย็นตั้ง   โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  

6. นางธีรารัตน ภานุวาส  โรงพยาบาลทายาง จังหวัดเพชรบุรี  

7. นางสมใจ รัตนมณี  โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน  

8. ภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช  โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน  

9. นางละมอม ไชยสิร ิ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

10. นางพรศร ีสันติเวชรัศม ี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

11. นางเพียงใจ ตัณฑชน  โรงพยาบาลทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

12. น.ส.อุษา สุขาพันธุ  โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

 

 

   

 

 


