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ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

คณะผู้เรียบเรียงเนื้อหา

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์  ผู้อำานวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร  รองผู้อำานวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ  รองผู้อำานวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นางสาวชมนาถ มโนไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันในกลุ่มประชากรพิเศษ 

 ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

นางสาวเพลินพิศ พรหมมะลิ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

นายยุทธภูมิ ศรีคำาจีน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

นางจรรยา ด่านยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

นางอารี รามโกมุท สถาบันบำาราศนราดูร กรมควบคุมโรค

นางสาวกาญจนา มากะนัตย์ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

 กรมควบคุมโรค

นางจรรยา ด่านยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

นางสาวเพลินพิศ พรหมมะลิ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

นายยุทธภูมิ ศรีคำาจีน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

นางอารี รามโกมุท สถาบันบำาราศนราดูร กรมควบคุมโรค

นางสาวกาญจนา มากะนัตย์ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

 กรมควบคุมโรค

นางสาวกัทลี หารคุโน สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

 กรมควบคุมโรค

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ

(Supportive supervision manual for quality index partner testing services)
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คณะผู้เรียบเรียงเนื้อหา (ต่อ)

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

พิสูจน์อักษร

นางกิ่งกาญจน์ จงใจหาญ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

 กรมควบคุมโรค

นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

 กรมควบคุมโรค

นางสายสิญจน์ อู่ไทย สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวธัสสร แก้วเมือง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นางสาวกุสุมา สว่างพันธุ์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

นางกนกรัตน์ เลิศไตรภพ สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

นางสาวซูรียา จะนือรง สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

นางสุปราณี นาประเสริฐ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางสาวพรนิภา หาญละคร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นายพิพัฒนานนท์ ทารี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นางอรดี โชติเสน โรงพยาบาลสิรินธร สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์  สภากาชาดไทย

นางธนันดา นัยวัฒนกุล  ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

ดร. รุ้งรังษี วิบูลชัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ดร. เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ดร. นิรมล พิมน้ำาเย็น สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวเพลินพิศ พรหมมะลิ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

นางจรรยา ด่านยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

นายธนวงค์ บัวซ้อน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในสถานบริการสุขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner testing services)

3



ออกแบบปก

จัดพิมพ์โดย

นายกรกฎ ดวงผาสุข กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-616-11-4883-6

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2565 จำานวน 600 เล่ม

พิมพ์ที่ : สำานักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ กรุงเทพฯ
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คำำ�นำำ�

 ประเที่ศไที่ยมีืเจัตินัารมืณ์เพืื่�อบรรลุเป้าหมืายการยุติิปัญหาเอดส์  

ติามืยุที่ธศาสติร์แห�งชาติิ ว�าด�วยการยุติิปัญหาเอดส์ พื่.ศ. 2560 - 2573 โดยการพัื่ฒนัา 

ปรับปรุงกลวิธีและร่ปแบบจััดบริการทีี่�มุื�งเนั�นัคู่วามืปลอดภัยทัี่�งติ�อผู่้�ให�บริการ  

ผู่้�รับบริการ เป็นัไปติามืหลักจัริยธรรมื และสอดคู่ล�องกับบริบที่และวิถีชีวิติ  

เพืื่�อเข�าถึงกลุ�มืประชากรเป้าหมืายทีี่�มีืคู่วามืเสี�ยงส่งติ�อการติิดเชื�อเอชไอวี 

ผู้�านักระบวนัการบริการปรึกษาเพืื่�อชวนัคู่่�และผู่้�สัมืผัู้สของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี 

เข�ารับการติรวจัและที่ราบสถานัะการติิดเชื�อเอชไอวี นัำาส่�บริการป้องกันัและ 

ด่แลรักษาทีี่�เหมืาะสมื ติามืสถานัะการติิดเชื�อของตินัเอง และคู่งอย่�ในัระบบบริการ

อย�างติ�อเนืั�อง อันัส�งผู้ลให�ผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี คู่่�และผู่้�สัมืผัู้ส มีืคุู่ณภาพื่ชีวิติทีี่�ดี รวมืถึง

ลดการแพื่ร�กระจัายเชื�อเอชไอวีไปยงัผู่้�อื�นัอีกด�วย ในัปี พื่.ศ. 2564 กรมืคู่วบคุู่มืโรคู่ 

โดยกองโรคู่เอดส์และโรคู่ติิดติ�อที่างเพื่ศสัมืพัื่นัธ์ ได�จััดที่ำาแนัวที่างการจััดบริการ

ชวนัคู่่�ของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีมืาติรวจัหาการติิดเชื�อเอชไอวี ประเที่ศไที่ย ปี 2564 

(Thailand index partner testing guideline 2021) เพืื่�อให�บุคู่ลากรในั 

หนั�วยบริการสุขภาพื่ใช�เป็นัแนัวที่างการจััดบริการเป็นัไปในัทิี่ศที่างเดียวกันัและ 

ให�บริการได�อย�างมีืประสิที่ธิภาพื่ ซึึ่�งเป็นัประโยชน์ัแก�ผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีและคู่่� 

นัอกจัากนีั�ภายใติ�สถานัการณ์การแพื่ร�ระบาดของโรคู่ติิดเชื�อไวรัสโคู่โรนัา 2019 

(โคู่วิด 19) มืีการดำาเนัินัการสนัับสนัุนัการจััดบริการให�แก�หนั�วยบริการสุขภาพื่ 

ที่ำาให�เห็นัว�าการติิดติามืสนัับสนุันัช�วยส�งเสริมืการจััดบริการ Index partner testing 

ให�สามืารถดำาเนิันัการได�ติามืเป้าหมืาย

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในสถานบริการสุขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner testing services)

5



 กรมืคู่วบคุู่มืโรคู่ โดยกองโรคู่เอดส์และโรคู่ติิดติ�อที่างเพื่ศสัมืพัื่นัธ์ ในัฐานัะ

หนั�วยงานัวิชาการทีี่�มีืบที่บาที่ภารกิจัในัการพัื่ฒนัาและสนัับสนุันัการจััดบริการเอชไอวี 

และโรคู่ติิดติ�อที่างเพื่ศสัมืพัื่นัธ์ให�มีืคุู่ณภาพื่มืาติรฐานั ร�วมืกับศ่นัย์คู่วามืร�วมืมืือ 

ไที่ย - สหรัฐ ด�านัสาธารณสุข พื่ร�อมืทัี่�งภาคีู่เคู่รือข�ายทีี่�เกี�ยวข�องได�จััดที่ำา คู่่�มืือ  

การติิดติามืสนัับสนุันัเพืื่�อพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่การจััดบริการชวนัคู่่�ของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี

มืาติรวจัหาการติิดเชื�อเอชไอวี (Supportive supervision manual for quality 

index partner testing services) ในัสถานับริการสุขภาพื่ ฉบับนีั� โดยมุื�งหวังให�

หนั�วยบริการสุขภาพื่ และหนั�วยติิดติามืสนัับสนุันัใช�เป็นัคู่่�มืือในัการดำาเนิันังานั

อย�างมีืคุู่ณภาพื่และช�วยเพิื่�มืประสิที่ธิภาพื่การดำาเนิันังานัเร�งรัดยุติิปัญหาเอดสข์อง

ประเที่ศให�สัมืฤที่ธิ�ผู้ล ติ�อไป 

คู่ณะผู่้�จััดที่ำา

มีืนัาคู่มื 2565
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 การติิดติามืสนัับสนุันัจััดบริการชวนัคู่่�ของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีมืาติรวจัหา 

การติิดเชื�อเอชไอวี (Index partner testing) มีืเจัตินัารมืณ์เพืื่�อให�หนั�วยบริการ

สุขภาพื่มีืการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่การให�บริการเกี�ยวกับเอชไอวีทีี่�มีืประสิที่ธิภาพื่ 

ประสิที่ธิผู้ล คู่รอบคู่ลุมืมืากยิ�งขึ�นัและอย�างติ�อเนืั�อง โดยใช�กิจักรรมืการติิดติามื

สนัับสนุันัทีี่�ระบุไว�ในัคู่่�มืือเล�มืนีั� เพืื่�อเป็นัแนัวที่างในัการดำาเนิันัการเพืื่�อให�เกิด

ประโยชน์ัและสร�างคุู่ณคู่�าแก�หนั�วยบริการสุขภาพื่ ผู่้�ให�บริการสุขภาพื่ ผู่้�ทีี่�เข�ารับ

บริการ ผู่้�ทีี่�มีืส�วนัได�ส�วนัเสีย และสอดคู่ล�องกับนัโยบายการยุติิปัญหาเอดส์ รวมืถึง

เป็นัการส�งเสริมื สนัับสนุันัและพัื่ฒนัาระบบบริการสุขภาพื่ของหนั�วยบริการสุขภาพื่ 

ให�มีืกระบวนัการจััดบริการ Index partner testing เป็นัไปติามืมืาติรฐานัและ 

ถ่กติ�องติามืหลักจัริยธรรมื อันัประกอบด�วย หลักสำาคัู่ญ 8 ประการ ได�แก�

บทนำำ�

1.	 ผู้้�รัับบรัิการัเป็็นศู้นย์์กลาง

2.	 การัรัักษาความลับ

3.	 เป็็นไป็ตามความสมัครัใจของผู้้�รัับบรัิการั

4.	 เคารัพการัตัดสินใจของผู้้�รัับบรัิการั

5.	 คำานึงถึึงความเหมาะสมทั้ั�งในเชิิงวัฒนธรัรัมและการัใชิ�ภาษา

6.	 ทัุ้กคนสามารัถึเข�าถึึงบรัิการัได�

7.	 ควรัเป็็นบรัิการัทั้่�ไม่เส่ย์ค่าใชิ�จ่าย์

8.	 บ้รัณาการับรัิการัทั้่�เก่�ย์วข�องอย์่างครับถึ�วน

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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 คู่่�มืือเล�มืนีั�มีืวัติถุประสงค์ู่เพืื่�อเป็นัแนัวที่างการติิดติามืและสนัับสนุันั  

หนั�วยบริการสุขภาพื่ทีี่�จััดบริการชวนัคู่่�ของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีมืาติรวจัหาการติิดเชื�อ

เอชไอวี (Index partner testing) ให�สามืารถดำาเนิันัการจััดบริการได�อย�างมีืคุู่ณภาพื่

และเป็นัไปติามืหลักจัริยธรรมื รวมืถึงมีืการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการอย�างติ�อเนืั�อง 

โดยใช�กลยุที่ธ์เพืื่�อให�เกิดการที่ำางานัร�วมืกันัในัระดับติ�าง ๆ ของระบบสาธารณสุข 

ทีี่�มุื�งเนั�นัผู้ลลัพื่ธ์ในัการลดการติิดเชื�อเอชไอวีรายใหมื� ลดการแพื่ร�กระจัายเชื�อเอชไอวี 

และการเสียชีวิติจัากเอชไอวีและเอดส์

 คู่่�มืือเล�มืนีั�จััดที่ำาขึ�นัสำาหรับบุคู่ลากรและหนั�วยงานัทีี่�เป็นัผู่้�ทีี่�รับผิู้ดชอบในัการ 

ติิดติามืสนัับสนุันัหนั�วยบริการสุขภาพื่ทีี่�ให�บริการด�านัเอชไอวี

	 1.	 การชวนคู�ของผู�ติดเช้�อเอชไอว่มิาตรวจหาการตดิเช้�อเอชไอว่	(Index	

partner	testing) หมืายถึง กระบวนัการจััดบริการติรวจัเอชไอวีโดยคู่วามืสมัืคู่รใจั 

ทีี่�ให�บริการกับผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี เพืื่�อที่ำาให�คู่่�และผู่้�สัมืผัู้สของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีได�ที่ราบ

สถานัะการติิดเชื�อและได�รับบริการด่แลทีี่�เหมืาะสมื ซึึ่�งผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีและคู่่� 

หรือผู่้�สัมืผัู้ส ไมื�จัำาเป็นัติ�องเปิดเผู้ยผู้ลการติรวจัหาการติิดเชื�อเอชไอวีแก�กันัไมื�ว�า

ผู้ลการติรวจันัั�นัจัะพื่บการติิดเชื�อหรือไมื�พื่บการติิดเชื�อเอชไอวี ซึึ่�งการรับบริการจัะ

เป็นัคู่วามืสมัืคู่รใจัและขอคู่ำายินัยอมือย�างนั�อยด�วยวาจัา 

	 2.	 การติดตามิสนับสนุนการจัดบริการ	Index	partner	testing	หมืายถึง 

การดำาเนิันัการติิดติามืพื่ร�อมืทัี่�งการส�งเสริมื สนัับสนุันั และช�วยเหลือให�บุคู่ลากร

และหนั�วยบริการสุขภาพื่สามืารถจััดบริการ Index partner testing ได�  

โดยผู้�านัการประเมิืนัรวมืถึงเติรียมืคู่วามืพื่ร�อมืก�อนัและระหว�างการจััดบริการ  

วััตถุุประสงคำ์ของคำ่�มืือ

นำิย�มืศััพท์

กลุุ่�มืเป้�หมื�ยผู้่�ใช้�ประโยช้นำ์

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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การพัื่ฒนัาศักยภาพื่ การเรียนัร่�จัากเพืื่�อนัร�วมืงานั การมีืพีื่�เลี�ยง การอภิปรายกรณีศึกษา 

การศึกษาด่งานั การเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง การสะที่�อนัข�อม่ืลจัากผู่้�รับบริการ การประชุมื

ติิดติามืการดำาเนิันังานั การประชุมืวิชาการ โดยติ�องมีืการตัิ�งวัติถุประสงค์ู่ร�วมืกันั

ระหว�างผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและผู่้�รับการติิดติามืสนัับสนุันั

	 3.	 ผู�ติดตามิสนับสนุน หมืายถึง ผู่้�ทีี่�ที่ำาการติิดติามื ส�งเสริมื สนัับสนุันัและ 

ช�วยเหลือให�บุคู่ลากรและหนั�วยบริการสุขภาพื่สามืารถจััดบริการ Index partner 

testing ได�อย�างมีืคุู่ณภาพื่

	 4.	 ผู�รับการติดตามิสนับสนุน	หมืายถึง เจั�าหนั�าทีี่�หรือหนั�วยบริการสุขภาพื่

ทีี่�รับการติิดติามื ส�งเสรมิื สนัับสนันุัและช�วยเหลือจัากผู่้�ติิดติามืสนัับสนันุัให�สามืารถ

จััดบริการ Index partner testing ได�อย�างมีืคุู่ณภาพื่ ประสิที่ธิภาพื่ ประสิที่ธิผู้ล 

คู่รอบคู่ลุมืมืากยิ�งขึ�นัและอย�างติ�อเนืั�อง 

 5.		ผู�ท่ี่�ได�รับการเสนอบริการ Index partner testing (Index client) 

หมืายถึง ผู่้�ทีี่�ได�รับการวินิัจัฉัย ว�าติิดเชื�อเอชไอวี ทีี่�ได�รับข�อม่ืลเกี�ยวกับกระบวนัการ 

ประโยชน์ั และร่ปแบบวิธีการชวนัคู่่�มืาติรวจัหาการติิดเชื�อเอชไอวี เพืื่�อแนัะนัำา

บริการ Index partner testing ของหนั�วยบริการสุขภาพื่

	 6.	 คู�ของผู�ติดเช้�อเอชไอว่	(Partner)	หมืายถึง ผู่้�ทีี่�มีืโอกาสเสี�ยงทีี่�จัะสัมืผัู้ส

หรือได�รับการถ�ายที่อดเชื�อเอชไอวีจัากผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี ประกอบด�วย

  6.1 ผู่้�ทีี่�มีืเพื่ศสัมืพัื่นัธ์กับผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี ในัช�วง 12 เดือนัทีี่�ผู้�านัมืา

  6.2 ผู่้�ทีี่�ใช�เข็มืฉีดสารเสพื่ติิดร�วมืกับผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี ในัช�วง 12 เดือนั 

ทีี่�ผู้�านัมืา

  6.3 บุติรของมืารดาที่ี�ติิดเชื�อเอชไอวีทีี่�ไมื�ได�รับยาติ�านัไวรัสระหว�าง 

ตัิ�งคู่รรภ์ (หากมืารดาได�รับยาติ�านัไวรัสติอนัก�อนัคู่ลอดติามืมืาติรการ บุติรดังกล�าว

เป็นักลุ�มืเสี�ยงติำ�า) 

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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1.	 ก�รนำำ�ร�องบริก�รช้วันำคำ่�ของผู่้�ติดเชื้�อเอช้ไอวีัมื�ตรวัจัห�ก�รติดเชื้�อเอช้ไอวัี	 
	 (Index	partner	testing)
 ประเที่ศไที่ยได�แสดงเจัตินัารมืณ์อย�างมุื�งมัื�นัทีี่�จัะยุติิปัญหาเอดส์ภายในั 

ปี พื่.ศ. 2573 โดยขับเคู่ลื�อนัยุที่ธศาสติร์แห�งชาติิว�าด�วยการยุติิปัญหาเอดส์  

พื่.ศ. 2560 ถึง 2573 ซึึ่�งกำาหนัดเป้าหมืาย 3 ประการ ประกอบด�วย ลดการติิดเชื�อ

เอชไอวีรายใหมื�ให�เหลือปีละไมื�เกินั 1,000 ราย ลดการเสียชีวิติในัผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี

เหลือปีละไมื�เกินั 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิิบัติิอันัเกี�ยวเนืั�องจัากเอชไอวี 

และเพื่ศสภาวะลง ร�อยละ 90(1) เพืื่�อให�เป็นัไปติามืเป้าหมืายดังกล�าว ปีงบประมืาณ 

2563 กรมืคู่วบคุู่มืโรคู่ โดยกองโรคู่เอดส์และโรคู่ติิดติ�อที่างเพื่ศสัมืพัื่นัธ์ ได�มีืการ 

นัำาร�องและแนัะนัำากลยทุี่ธ์บริการชวนัคู่่�ของผู้่�ติิดเชื�อเอชไอวมีืาติรวจัหาการติิดเชื�อ

เอชไอวี หรือ Index partner testing ในัพืื่�นัทีี่�จัังหวัดขอนัแก�นั นัคู่รราชสีมืา ภ่เก็ติ 

อุดรธานีั และกรุงเที่พื่มืหานัคู่ร หลังจัากนัั�นั ในัปีงบประมืาณ 2564 ได�ขยายบริการ

ไปจัังหวัดเชียงราย ปทุี่มืธานีั นันัที่บุรี อุบลราชธานีั และสมุืที่รปราการ ด�วยการ

พัื่ฒนัาเคู่รื�องมืือ ร่ปแบบการอบรมืพัื่ฒนัาศักยภาพื่บุคู่คู่ลากรเพืื่�อจััดบริการ 

ในัหนั�วยบริการสุขภาพื่ การจััดอภิปรายกรณีศึกษา การแบ�งปันัประสบการณ์ 

การจััดบริการระหว�างหนั�วยบริการสุขภาพื่ การบันัทึี่กข�อม่ืลและจััดที่ำารายงานั 

การติิดติามืคู่วามืก�าวหนั�าและพื่ัฒนัาคุู่ณภาพื่บริการคู่วบคู่่�กันัไป(2-3) ซึึ่�งผู้ลการ 

จััดบริการ Index partner testing ดังกล�าว พื่บว�า อัติราการติิดเชื�อเอชไอวีในัคู่่�

และผู่้�สัมืผัู้สของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีรายใหมื�ทีี่�รับยาติ�านัเอชไอวี ไมื�เกินัหกเดือนั 

1ส�วันำท่� คำวั�มืเป็นำมื�	

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในสถานบริการสุขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner testing services)

14



คิู่ดเป็นัร�อยละ 35 (484/1,386) และของผู้่�ติิดเชื�อรายเก�า คิู่ดเป็นัร�อยละ 23 

(317/1,372) ดังแผู้นัภ่มิืทีี่� 1 นัอกจัากนีั� หากจัำาแนักติามืกลุ�มืประชากร พื่บว�า 

อัติราการติิดเชื�อเอชไอวีในัคู่่�และผู่้�สัมืผัู้ส ของกลุ�มืประชากรหลัก คิู่ดเป็นัร�อยละ 41 

(307/745) และกลุ�มืประชากรทัี่�วไป คิู่ดเป็นัร�อยละ 25 (494/2,013) ติามืลำาดับ 

รายละเอียดดังแผู้นัภ่มิืทีี่� 2 

แหล�งข�อม่ืล: PrEPThai.net/index เข�าถึงเมืื�อ 10 มืกราคู่มื 2565
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ผู้ลการจััดบริการ Index partner testing ประเที่ศไที่ยระหว�าง
ตุิลาคู่มื 2562 - มืกราคู่มื 2565 จัำาแนักผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีรายใหมื�
และรายเก�า
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 แมื�ว�าผู้ลการจััดบริการ Index partner testing จัะช�วยให�คู่�นัพื่บผู่้�ติิดเชื�อ

เอชไอวีได�เพิื่�มืขึ�นั ยังมีืหลายประเด็นัทีี่�ยังคู่งมีืคู่วามืสำาคัู่ญหรือพื่บช�องว�าง เพืื่�อพัื่ฒนัา

บริการให�ดีขึ�นั ได�แก� การเสนัอบริการแก�ผู่้�ติิดเชื�อรายใหมื�ให�คู่รอบคู่ลุมื การสนัที่นัา

ให�บริการปรึกษาเพื่ื�อให�ผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวียินัดีรับบริการ และชวนัคู่่�และผู้่�สัมืผัู้ส 

มืาติรวจัและที่ราบสถานัะการติิดเชื�อของตินัเอง การส�งติ�อรับยาติ�านัเอชไอวี  

การแนัะนัำาบริการป้องกันัการติิดเชื�อเอชไอวีสำาหรับคู่่�ทีี่�ไมื�ติิดเชื�อเอชไอวี เป็นัติ�นั 

ซึึ่�งในัแติ�ละเดือนัหรือไติรมืาสได�มีืการติิดติามืสนัับสนุันัหนั�วยบริการสุขภาพื่มีืคู่วามืร่� 

ทัี่กษะติ�าง ๆ เพิื่�มืเติิมืและส�งเสริมืการปรับปรุงบริการให�ดีขึ�นั

65%

52%

73%
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35%

แหล�งข�อมูล: PrEPThai.net/index เข�าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2565
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ผู้ลการจััดบริการ Index partner testing ประเที่ศไที่ย ระหว�าง
ตุิลาคู่มื 2562 - มืกราคู่มื 2565 จัำาแนักผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวี  
กลุ�มืประชากรหลักกับประชากรทัี่�วไป

แผู้นำภ่มืิท่�	2
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 โดยสรุปคืู่อ กิจักรรมืติิดติามืสนัับสนุันั มีืส�วนัช�วยให�หนั�วยบริการสุขภาพื่

สามืารถเริ�มืจััดบริการ Index partner testing ได�ติรงเปา้หมืายและเกดิประโยชนั์

ทัี่�งแก�ตัิวผู่้�รับบริการและคู่รอบคู่รวั รวมืถึงสนัับสนุันัให�มีืการพัื่ฒนัาปรับปรุงบริการ

อย�างติ�อเนืั�อง ช�วยติ�อยอดและยกระดับคู่วามืสำาเร็จัจัากผู้ลและประสบการณ ์

ของการให�บริการในัพืื่�นัทีี่�ดังกล�าว กรมืคู่วบคุู่มืโรคู่จึังเห็นัคู่วามืสำาคัู่ญและ 

คู่วามืติ�องการของผู้่�เกี�ยวข�องในัการมืี คู�ม้ิอการติดตามิสนับสนุนเพ้ื่�อพัื่ฒนา

คุณภาพื่การจดับริการชวนคู�ของผู�ติดเช้�อเอชไอว่มิาตรวจหาการตดิเช้�อเอชไอว่	

(Supportive supervision manual for quality index partner testing services)

2	 แนำวัท�งก�รจััดบริก�ร	Index	partner	testing
 การจััดบริการ Index partner testing มีืขั�นัติอนัทีี่�เป็นัแนัวที่างในัการ

ปฏิิบัติิ 10 ขั�นัติอนั(2) ซึึ่�งผู่้�ให�บริการสามืารถนัำาไปปรบัใช�ให�สอดคู่ล�องกับงานัประจัำา 

และปรับปรุงให�เหมืาะสมืและคู่รอบคู่ลุมืบริการติามืมืาติรฐานังานัของหนั�วยบริการ 

สุขภาพื่นัั�นั ๆ โดยเนั�นั Index client คู่่�และผู่้�สัมืผัู้สเป็นัศ่นัย์กลาง ภายใติ� 

คู่วามืร�วมืมืือของสหสาขาวิชาชีพื่ โดยมีืขั�นัติอนั ดังแผู้นัภ่มิืทีี่� 3 

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในสถานบริการสุขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner testing services)

17



*Index partner testing ไมื�ใช�การให�บริการในัคู่รั�งเดียว อาจัมีืการให�ข�อม่ืล สนัที่นัาและ 

ชักชวนัมืากกว�า 1 คู่รั�ง โดยเนั�นัผู่้�รับบริการเป็นัศ่นัย์กลางคู่วบคู่่�กับการใช�หลักการ 5Cs 

2. เสนอบร�การ แก� Index client ได�แก� 
 1) ผู�ว�นิจฉัยเอชไอว�รายใหม�ทุกราย  2) ผู�ที่กินยาต�านเอชไอว�และยังกดไวรัสไม�ได� 
 3) ผู�ติดเชื้อเอชไอว�ที่เปลี่ยนคู�ใหม� หร�อมีคู�เพ��ม  4) ผู�ติดเชื้อเอชไอว�ที่รับส�งต�อจากที่อื่น
 5) ผู�ติดเชื้อเอชไอว�ที่ป�วยด�วยโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�

1. ให�ข�อมูลบร�การ Index partner testing ขณะ Pre-test counselling

5. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงระหว�างคู�ของคู�และผู�สัมผัสแต�ละราย

6. ระบุว�ธีการที่เหมาะสมในการชวนคู�และผู�สัมผัสแต�ละราย เพ�่อมารับบร�การตรวจเอชไอว�

7. ติดต�อกับคู�และผู�สัมผัสตามว�ธีการที่ Index client ได�เลือกไว�

8. บันทึกผลการติดตามผู�รับบร�การและการตรวจเอชไอว�ของคู�และผู�สัมผัส

9. ให�บร�การที่เหมาะสมแก�คู�และผู�สัมผัสตามสถานะการติดเชื้อเอชไอว�

10. ติดตามเพ�่อประเมินเหตุการณ�ไม�พ�งประสงค�จากบร�การ Index partner testing

4. สอบถามรายชื่อคู�เพศสัมพันธ�ใน 12 เดือนที่ผ�านมา ผู�ที่ใช�เข็มฉีดยาร�วมกันใน 12 เดือนที่ผ�านมา
 และผู�สัมผัสกรณีการถ�ายทอดเชื้อจากแม�สู�ลูก

3. ให�ข�อมูลบร�การขอคำยินยอมจาก Index client เพ�่อสอบถามข�อมูลคู�และผู�สัมผัส

แนัวที่างการจััดบริการ Index partner testing 10 ขั�นัติอนัแผู้นำภ่มืิท่�	3
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 ผู่้�ให�บริการจัะเสนัอที่างเลือกในัการชวนัคู่่�และผู่้�สัมืผัู้ส จัากนัั�นัให� Index 

client ตัิดสินัใจัเลอืกวิธีการชวนัคู่่�ด�วยตินัเอง(2) โดยผู่้�ให�บริการเปน็ัผู่้�ช�วยฝึ้กเที่คู่นัคิู่ 

เสริมืพื่ลังและติิดติามืสนัับสนุันั ซึึ่�งวิธีการชวนัคู่่�ของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีมืาติรวจัหา

การติิดเชื�อเอชไอวีทัี่�ง 4 วิธี มีืรายละเอียดดังนีั�

1. Client referral

2. Provider referral

3. Contract referral

การชวนคูและผูสัมผัสโดย Index client เปนผูชวนเอง หมายถึง Index client 
เปนผูใหขอมูลตลอดจนติดตอคูและผูสัมผัสของตนเอง เพื่อใหคูและผูสัมผัสมาตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีที่สถานบริการสุขภาพ โดยไมจำเปนตองเปดเผยสถานะการติดเชื้อ
เอชไอวีของตนเอง

การชวนคูและผูสัมผัส โดยผูใหบริการเปนผูชวน หมายถึง ผูใหบริการและ Index 
client ตกลงรวมกัน หลังจากน้ัน ผูใหบริการขออนุญาตสอบถามขอมูลของคูและ
ผูสัมผัสเพิ่มเติมจาก Index client และขออนุญาตเปนผูติดตอและชวนคูและ
ผูสัมผัสมารับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีโดยสมัครใจ ซ่ึงไมจำเปน
ตองเปดเผยขอมูลและสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ Index client

การชวนคูและผูสัมผัส โดย Index client รวมมือกับผูใหบริการ หมายถึง Index 
client และผูใหบริการตกลงรวมกัน โดย Index client เปนผูเร่ิมใหขอมูลรวมถึง
ติดตอชวนคูและผูสัมผัสของตนมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หากคูและผูสัมผัส
ของ Index client ยังไมไดตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ภายใน 14 วัน ผูใหบริการ
จะเปนผูติดตอชวนคูและผูสัมผัสของ Index client เพ่ือมาตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
โดยไมจำเปนตองเปดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ Index client

4. Dual referral

การชวนคูและผูสัมผัส โดยท้ัง Index client และคูหรือผูสัมผัสมาพบผูใหบริการ
พรอมกัน หมายถึง การชวนคูและผูสัมผัสของ Index client มาตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวี ซึ่ง Index client เปนผูใหขอมูลและพาคูและผูสัมผัสของตนเอง มาพบ
ผูใหบริการที่สถานบริการสุขภาพพรอมกันเพื่อผูใหบริการเปนผูใหขอมูลแกคูและ
ผูสัมผัสของ Index client ในการตัดสินใจตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี โดยไมจำเปน
ตองเปดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ Index client
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 การให�บริการชวนัคู่่�ของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีมืาติรวจัหาการติิดเชื�อเอชไอวี (Index 

partner testing) บางคู่รั�งอาจัจัะเกิดคู่วามืเสี�ยงและเหตุิการณ์ไมื�พึื่งประสงค์ู่ 

ได�เช�นัเดียวกับบริการเอชไอวีอื�นั ๆ เช�นั การเปิดเผู้ยข�อม่ืลโดยไมื�ได�ตัิ�งใจั เป็นัติ�นั 

ดังนัั�นัการดำาเนิันังานั Index partner testing คู่วรมีืขั�นัติอนัการดำาเนิันังานัทีี่�ช�วย

ให�การจััดบรกิารเป็นัไปติามืหลกัจัริยธรรมื เนั�นัการรกัษาคู่วามืลบั มีืคู่วามืปลอดภยั 

และผู่้�รับบริการพึื่งพื่อใจั ดังนีั�

 1) การติรวจัสอบหนั�วยบริการและผู่้�ปฏิิบัติิงานัให�ปฏิิบัติิติามืมืาติรฐานั 

ขั�นัติำ�าของบริการ Index partner testing

 2) การขอคู่ำายินัยอมืผู่้�รับบริการก�อนัทีี่�จัะถามืข�อม่ืลของคู่่�และติิดติ�อคู่่�

 3) การประเมิืนัคู่วามืเสี�ยงทีี่�จัะเกิดคู่วามืรุนัแรงระหว�างคู่่�ของ Index 

client กับคู่่�ทุี่กราย หากพื่บคู่วามืเสี�ยง มีืการแนัะนัำาหรือส�งติ�อเพื่ื�อรับบริการ 

ทีี่�เหมืาะสมืเพืื่�อช�วยเหลือผู่้�รับบริการและคู่่�

 4) การใช�กลไกเพืื่�อติรวจัหา ติรวจัสอบ รายงานัและติิดติามืผู้ลคู่วามืคืู่บหนั�า

เหตุิการณ์ไมื�พึื่งประสงค์ู่ทีี่�เกี�ยวกับบริการ Index partner testing

 5) การประกันัคุู่ณภาพื่ (Quality assurance) และคู่วามืรับผิู้ดชอบ 

(accountability) เพื่ื�อปิดช�องว�างหรือแก�ไขปัญหาของการจััดบริการ Index 

partner testing 

 มิาตรฐานขั�นตำ�าสำาหรับจัดบริการ	Index	partner	testing มีืรายละเอียด(4) 

ดังนีั� 

 1) เป็นับริการทีี่�สอดคู่ล�องไปกบัหลักการ 5 Cs (Confidential, Consent, 

Counseling, Correct test results and Connection to care, treatment 

and prevention services) 

 2) ประเมิืนัคู่วามืเสี�ยงทีี่�จัะเกิดคู่วามืรุนัแรงระหว�างคู่่�และการให�คู่วามืช�วยเหลือ

เบื�องติ�นั (First-line support) ได�แก� ติรวจัสอบคู่วามืปลอดภัยและส�งติ�อ 

ผู่้�รับบริการเพืื่�อรับบริการทีี่�เหมืาะสมื
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 3) มีืระบบติรวจัสอบและรายงานัเหติุการณ์ไมื�พึื่งประสงคู่์จัากบริการ 

Index partner testing 

 4) ผู่้�ให�บริการได�รับการอบรมืและติิดติามืสนัับสนุันัเกี�ยวกับ Index partner 

testing ประกอบด�วย 5Cs การคัู่ดกรองคู่วามืรุนัแรงระหว�างคู่่� ติรวจัสอบเหตุิการณ์ 

ไมื�พึื่งประสงค์ู่ และจัริยธรรมื เช�นั การเคู่ารพื่สิที่ธิผู่้�รับบริการ การขอคู่ำายินัยอมื 

การรักษาคู่วามืลับและการกระที่ำาทีี่�ปกป้องไมื�ให�เกิดอันัติรายแก�ผู่้�รับบริการ

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในสถานบริการสุขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner testing services)

21



 เพืื่�อให�ที่ราบถึงผู้ลการดำาเนิันังานัทีี่�สามืารถนัำามืาเปรียบเทีี่ยบแนัวโนั�มื 

หรือคู่วามืก�าวหนั�าการดำาเนิันังานัจััดบริการ Index partner testing ได�ชัดเจันั 

ว�าบรรลุติามืเป้าหมืายและวัติถุประสงค์ู่หรือไมื� จึังได�กำาหนัดตัิวชี�วัดทีี่�จัำาเป็นั 

สำาหรับใช�เป็นักรอบในัการติิดติามืการดำาเนิันังานัการจััดบริการ(2) ดังนีั� 

 1) ร�อยละของ Index client ทีี่�ได�รับการเสนัอบริการ 

 2) ร�อยละของ Index client ทีี่�รับบริการ Index partner testing

 3) ร�อยละของคู่่�และผู่้�สัมืผัู้ส ทีี่�ที่ราบสถานัะว�ามีืการติิดเชื�อเอชไอวีมืาก�อนั

 4) ร�อยละของคู่่�และผู่้�สัมืผัู้ส ทีี่�ได�รับการติรวจัหาการติิดเชื�อเอชไอวี

 5) ร�อยละของคู่่�และผู่้�สัมืผัู้สทีี่�ได�รับการวินิัจัฉัยว�าติิดเชื�อเอชไอวี

 6) ร�อยละของคู่่�และผู่้�สัมืผัู้สทีี่�ได�รับการรักษาด�วยยาติ�านัเอชไอวี

 7) ร�อยละของคู่่�และผู่้�สัมืผัู้สทีี่�ไมื�ติิดเชื�อเอชไอวี ได�เริ�มืยา PrEP

 ทัี่�งนีั� ปัจัจุับันับริการด�านัเอชไอวี/เอดส์ มีืนัวัติกรรมืใหมื� ๆ  เกิดขึ�นัมืากมืาย 

และการให�บริการมีืคู่วามืซัึ่บซึ่�อนัเพิื่�มืมืากขึ�นั ประกอบกับที่รัพื่ยากรทีี่�มีืจัำากัด 

ทัี่�งบุคู่ลากร วัสดุอุปกรณ์และเคู่รื�องมืือติ�าง ๆ ทีี่�เกี�ยวข�อง ส�งผู้ลให�การดำาเนิันังานั

เมืื�อเทีี่ยบกับเป้าหมืายไมื�เป็นัไปติามืที่ี�คู่าดหวัง จัากการที่บที่วนัเอกสารเกี�ยวกับ

ประสิที่ธิภาพื่การที่ำางานัของเจั�าหนั�าทีี่�ในัพืื่�นัทีี่�ทีี่�มีืที่รัพื่ยากรจัำากัดนัั�นั พื่บว�าคู่่�มืือ 

แนัวปฏิิบัติิติ�าง ๆ ทีี่�ได�สนัับสนุันัไปยังหนั�วยบริการเพีื่ยงอย�างเดียวนัั�นั ไมื�ช�วยให�

เกิดการพัื่ฒนัาหรือปรับปรุงคุู่ณภาพื่บริการ การติิดติามืสนัับสนุันัการดำาเนิันังานั

2ส�วันำท่� ก�รติดต�มืสนำับสนำุนำก�รจััดบริก�ร	
Index partner testing
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หลังการฝึ้กอบรมืด�วยการติรวจัที่านัร�วมืกับกระบวนัการให�ข�อคิู่ดเห็นั ข�อเสนัอแนัะ

สามืารถช�วยส�งเสริมืให�ดำาเนิันังานัมีืประสิที่ธิภาพื่เพิื่�มืขึ�นั ดังนัั�นั นัอกจัาก 

การสนัับสนุันัคู่่�มืือ แนัวที่างติ�าง ๆ รวมืทัี่�งการอบรมืพัื่ฒนัาศักยภาพื่แล�ว การมีื

กระบวนัการติิดติามืสนัับสนุันัหลังการฝึ้กอบรมื นัับเป็นัสิ�งสำาคัู่ญทีี่�จัะช�วยให� 

เจั�าหนั�าทีี่�ได�ปรับปรุงประสิที่ธิภาพื่การให�บริการและยังช�วยป้องกันัการเกิด

เหตุิการณ์ไมื�พึื่งประสงค์ู่อีกด�วย การติิดติามืสนัับสนุันัการจััดบริการ (Supportive 

supervision) เปน็ักิจักรรมืพื่ฒันัาคุู่ณภาพื่การจััดบรกิาร ซีึ่�งติ�างจัากการนัเิที่ศงานั

แบบเดิมืทีี่�ไมื�ใช�การมุื�งเนั�นัทีี่�การปฏิิบัติิงานั แติ�เป็นัการมุื�งเนั�นัในัด�านัติ�อไปนีั�

 1) การเพิื่�มืประสิที่ธิภาพื่ของงานัจัากกิจักรรมืเป็นัส่�ตัิวบุคู่คู่ลเพืื่�อเชื�อมืโยง 

ไปส่�การแก�ไขปัญหา 

 2) การมีืพีื่�เลี�ยงให�คู่ำาปรึกษา (Mentor)

 3) การสื�อสารสองที่างระหว�างผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันักับผู่้�ทีี่�ได�รับการติิดติามื

สนัับสนุันั หรือระหว�างหัวหนั�างานักับผู่้�ปฏิิบัติิ

 โดยการติิดติามืสนัับสนุันันัั�นั ยังคู่งดำาเนิันัไปเรื�อย ๆ และคู่งคู่วามืสัมืพัื่นัธ์ 

ทีี่�ดีติ�อกันัของทัี่�งสองฝ้่าย(5-6) อีกด�านัหนึั�ง การติิดติามืสนัับสนัุนัช�วยให�ผู่้�ติิดติามื

สนัับสนุันัได�รับที่ราบแนัวปฏิิบัติิทีี่�เป็นัเลิศ (Best practice) เพืื่�อนัำาไปแบ�งปันั 

ให�หนั�วยบริการสุขภาพื่อื�นั ๆ ได�ปฏิิบัติิ รวมืถึงการเสนัอติ�อผู่้�บริหารในัระดับติ�าง ๆ

 นัอกจัากนีั�จัากการศึกษาในัหลายประเที่ศ(7-8) พื่บว�า การติิดติามืสนัับสนุันั

ช�วยให�เกิดประโยชน์ัติ�อผู่้�ปฏิิบัติิ และคุู่ณภาพื่การจััดบริการดังนีั� 

  กระตุิ�นัและส�งเสริมืให�เจั�าหนั�าทีี่�ปฏิิบัติิงานัได�ดีขึ�นั 

  สร�างคู่วามืมัื�นัใจัว�างานัหรือบริการนัั�นัมีืคุู่ณภาพื่ส่ง

  ช�วยให�คู่�นัพื่บปัญหา และมีืแนัวที่างในัการแก�ไขปัญหา

  ป้องกันัไมื�ให�เกิดปัญหาขึ�นัในัอนัาคู่ติ

  พัื่ฒนัาศักยภาพื่บุคู่ลากร

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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  การให�ข�อคิู่ดเห็นัหรือข�อเสนัอแนัะติ�าง ๆ ติลอดจันั

การสะที่�อนักลับข�อม่ืล ที่ำาให�เกิดการแลกเปลี�ยนัเรียนัร่�และมีื

แนัวที่างทีี่�ดีในัการปรับปรุงกระบวนัการปฏิิบัติิงานั

 จัากรายละเอียดข�างติ�นั จัะเห็นัได�ว�าการติิดติามืสนัับสนุันั

มีืส�วนัช�วยให�เกิดการพื่ฒันัาคุู่ณภาพื่การจััดบรกิารอย�างติ�อเนืั�อง 
รวมืถึงบริการ Index partner testing นัอกจัากนัั�นัยังช�วยเสริมืสร�างคู่วามืร�วมืมืือ

และสัมืพัื่นัธภาพื่ทีี่�ดีระหว�างผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและผู่้�ปฏิิบัติิ ส�งผู้ลให�การบริการ

เป็นัไปอย�างมีืประสิที่ธิภาพื่

 บที่บาที่ของผู้่� ทีี่� มีืส�วนัเกี�ยวข�องในักระบวนัการติิดติามืสนัับสนัุนั 

มีืได�หลายร่ปแบบ มีืบุคู่คู่ลหลายที่�านัทีี่�เกี�ยวข�องและให�การติิดติามืสนัับสนัุนั  

ได�แก� ผู่้�ติิดติามืสนัับสนันุังานัทีี่�แติ�งตัิ�งอย�างเป็นัที่างการ ผู้่�ติิดติามืสนัับสนันุัทีี่�ไมื�ได�

มีืการแติ�งตัิ�งอย�างเป็นัที่างการ เพื่ื�อนัร�วมืงานั ผู้่�รับบริการ ผู้่�มีืส�วนัได�ส�วนัเสีย  

ดังนัั�นัการติิดติามืสนัับสนุันัจึังรวมืถึงการประเมิืนัตินัเอง (Self-assessment)  

การประเมิืนัจัากเพืื่�อนัร�วมืงานั การประเมิืนัโดยหัวหนั�างานั การประเมิืนัจัาก 

ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัจัากภายนัอก และประเมิืนัโดยผู่้�รับบริการหรือผู่้�ทีี่�มีืส�วนัได� 

ส�วนัเสียเพืื่�อช�วยกันัพัื่ฒนัาประสิที่ธิภาพื่และคุู่ณภาพื่การจััดบริการของเจั�าหนั�าทีี่�(5) 

ซึึ่�งคู่วามืสำาคัู่ญการติิดติามืสนัับสนุันัและการมีืส�วนัร�วมือย�างเข�มืข�นั (Engagement) 

ระหว�างผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและผู่้�รับการติิดติามืสนัับสนุันัประกอบไปด�วย

  การรับที่ราบคู่วามืติ�องการและปัญหาอุปสรรคู่ของผู่้�รับการติิดติามื

สนัับสนุันั

  การสื�อสารสองที่าง (Two-way Communication) ด�วยคู่ำาถามืปลายเปิด 

เพืื่�อเปิดโอกาสการหารือแบบเปิดใจั สร�างคู่วามืไว�วางใจักันั แลกเปลี�ยนัข�อม่ืล

ประสบการณ์ รับที่ราบจุัดแข็ง-จุัดอ�อนั และโอกาสในัการพัื่ฒนัา

  การสร�างที่ีมืสนัับสนัุนัในัการร�วมืกันัแก�ไขปัญหาและหาโอกาสในัการ

พัื่ฒนัา

  การร�วมืออกแบบและร�วมืวางแผู้นัการติิดติามืสนัับสนัุนัระหว�าง 

ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและผู่้�รับการติิดติามืสนัับสนุันั

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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  กระบวนัการสะที่�อนัผู้ลการติิดติามืสนัับสนุันัเพืื่�อให�เกิดการพัื่ฒนัา

ปรับปรุงและการเรียนัร่�จัากบที่เรียนัและหรือประสบการณ์อย�างติ�อเนืั�อง ติามืหลักการ 

Monitoring, Evaluation, Resolution and Learning (MERL) ซึ่ึ�งรวมืถึง 

การทีี่�ผู่้� รับการติิดติามืสนัับสนุันัได�บันัทึี่กและแชร์กับผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัว�า 

นัำาผู้ลการติิดติามืสนัับสนุันัมืาพัื่ฒนัาปรับปรุงการดำาเนิันังานัอย�างไร

  การนัำาข�อม่ืลการจััดบริการมืาใช�ประกอบการวางแผู้นัและติิดติามื

สนัับสนุันัคู่วามืก�าวหนั�าการดำาเนิันังานั

  คู่วามืเป็นัผู่้�นัำาและสนัับสนุันัการพัื่ฒนัาศักยภาพื่ของเจั�าหนั�าทีี่�เพืื่�อให�

ปฏิิบัติิงานัได�อย�างมีืประสิที่ธิภาพื่

 วัฒนัธรรมืการติิดติามืสนัับสนัุนัจัะเกิดขึ�นัได�จัากคุู่ณคู่�าและคู่วามืตัิ�งใจั 

ทีี่�ให�บริการเป็นัไปอย�างมีืคุู่ณภาพื่และเกิดประโยชน์ัติ�อผู่้�รับบริการ ซึึ่�งหลักการสำาคัู่ญ

ของการติิดติามืสนัับสนุันันีั�จัะคู่ล�ายกับการให�บริการปรึกษาเพืื่�อติรวจัหาการติิดเชื�อ

เอชไอวีโดยสมัืคู่รใจั ได�แก�

  คู่วามืเห็นัอกเห็นัใจัระหว�างผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและเจั�าหนั�าทีี่�

  การเสริมืพื่ลังเพืื่�อให�เกิดการพัื่ฒนัาประสิที่ธิภาพื่การปฏิิบัติิงานัของตินัเอง

และส�งเสริมืผู่้�อื�นัไปพื่ร�อมื ๆ กันั

  การใช�ภาษาและการสื�อสารขณะสะที่�อนักลับข�อม่ืลและการประชุมื 

คู่วรเป็นัไปอย�างเปิดเผู้ย ไมื�ตัิดสินัว�าถ่กหรือผิู้ด และเคู่ารพื่ในัคู่วามืคิู่ดเห็นัของกันั

และกันั
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1.	 คำุณสมืบัติของผู้่�ติดต�มืสนำับสนำุนำ
 คุู่ณลักษณะทีี่�พึื่งมีืของผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัเพืื่�อช�วยให�เกิดการพัื่ฒนัา

ศักยภาพื่ของผู่้�รับการติิดติามืสนัับสนุันั และนัำาไปส่�การจััดบริการ Index partner 

testing ได�อย�างมีืประสิที่ธิภาพื่นัั�นั ประกอบด�วย

 1.1 ทัี่กษะเชิงวิชาการ (Technical skill) เช�นั มีืองค์ู่คู่วามืร่�เกี�ยวกับเอชไอวี 

คู่วามืร่�ในัเรื�องการพัื่ฒนัาคู่นัและบริการ คู่วามืร่�คู่วามืเข�าใจัในัหลักการติิดติามื 

เพืื่�อการพัื่ฒนัาปรับปรุง (Monitoring for Program Improvement หรือ  

Constructive Monitoring) และการสอบที่านัข�อม่ืลและคู่วามืคิู่ดเห็นัจัาก 

หลายแหล�งทีี่�มืาของข�อม่ืลและจัากหลายมุืมืมือง (Triangulation)

 1.2 ทัี่กษะเชิงมืนุัษย์สัมืพัื่นัธ์ (Interpersonal skill) เช�นั การสื�อสาร 

ในัเชิงบวกและสร�างสรรค์ู่ เลือกวิธีการทีี่�เหมืาะสมืกับบุคู่คู่ลและกลุ�มืบุคู่คู่ล การสร�าง 

คู่วามืมัื�นัใจั

 1.3 ทัี่กษะด�านัปญัญา (Conceptual skill) เช�นั การมืภีาวะผู้่�นัำา การสงัเกติ 

การจัับประเด็นั การวางแผู้นัจััดการ การแนัะนัำาและแก�ไขปัญหา การประยุกต์ิ 

ใช�ให�เกิดประโยชน์ัในัการพัื่ฒนัาบริการ

 การดำาเนิันักิจักรรมืติิดติามืสนัับสนุันั มีืคู่วามืสอดคู่ล�องกับแนัวคิู่ดการพัื่ฒนัา

คุู่ณภาพื่อย�างติ�อเนืั�อง โดยการติิดติามืสนัับสนุันับริการ Index partner testing นีั� 

สามืารถนัำาแนัวคิู่ด PDCA (Plan-Do-Check-Act)(9-10) มืาปรับใช�กับการพัื่ฒนัา

คุู่ณภาพื่บริการ ดังแผู้นัภ่มิืทีี่� 4
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 จัากการที่บที่วนัเอกสาร(7, 11-13) รวมืถึงประสบการณ์ในัการติิดติามืสนัับสนุันั

การดำาเนิันัการ Index partner testing ในัพืื่�นัทีี่�นัำาร�องของประเที่ศไที่ย(3) พื่บว�า 

มีืหลายกิจักรรมืทีี่�สามืารถนัำามืาปรับใช�กับการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ Index partner 

testing ได� ซึึ่�งหนั�วยบริการสุขภาพื่สามืารถดำาเนิันัการได�เอง หรือร�วมืกับหนั�วยงานั

ด�านัสาธารณสุขในัระดับติ�าง ๆ โดยทีี่�สามืารถนัำากิจักรรมืย�อย ๆ มืาจััดร�วมืกันั 

ในัคู่รั�งเดียว เพืื่�อให�เกิดการถ�ายที่อด แลกเปลี�ยนัเรียนัร่�แนัวที่างการพื่ฒันัาร�วมืกันั 

ในัการจััดกิจักรรมืติิดติามืสนัับสนุันันัั�นัคู่วรประกอบไปด�วย “ประเด็นัติิดติามืสนัับสนุันั” 

ทีี่�เป็นัประโยชน์ัในัการยกระดับคุู่ณภาพื่ของการบริการ ติามืติารางทีี่� 1 พื่ร�อมืกับ

รายละเอียดของกิจักรรมืติามืประเด็นัติิดติามืสนัับสนุันัในัระดับติ�าง ๆ 

ทบทวนผลการปฎิบัติงานร�วมกับ

ผู�ที่รับการติดตามสนับสนุน และ

สื่อสารกับผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสีย 

เพ�่อพัฒนาคุณภาพบร�การ

สะท�อนข�อมูลกลับ

เพ�่อการปรับปรุงแก�ไขเป�นระยะ 

โดยความถี่ข�้นกับระดับ

การติดตามสนับสนุน 

3

ลงมือปฏิบัติงาน

ด�วยความเข�าใจ

และตามแผนงาน

ที่กำหนดไว�

2

1

4

สำรวจค�นหาป�ญหาหร�อหาร�อร�วมกับ

ผู�ที่ได�รับการติดตามสนับสนุนร�วมตั้ง

เป�าหมายวางแผนกิจกรรมและกำหนด

ระยะเวลากับผู�รับการติดตามสนับสนุน

วงจัรการติิดติามืสนัับสนุันัเพืื่�อพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ Index 
partner testing

แผู้นำภ่มืิท่�	4
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หมิายเหตุ: หนั�วยบริการหรือหนั�วยงานัสาธารณสุขในัพืื่�นัทีี่�สามืารถบ่รณาการและผู้สมืผู้สานั 
  กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันัได�ติามืคู่วามืสอดคู่ล�องและเหมืาะสมืกับบริบที่ของ 
  แติ�ละพืื่�นัทีี่� 

ประเด็นัการติิดติามืสนัับสนุันับริการ Index partner testing  
จัำาแนักติามืระดับงานัสาธารณสุข

1. การประเมิืนัการเติรียมื    
 คู่วามืพื่ร�อมืก�อนัและระหว�าง
 การจััดบริการ 

2. การพัื่ฒนัาศักยภาพื่    
 เจั�าหนั�าทีี่�  

3. การเรียนัร่�การที่ำางานัจัาก 
 เพืื่�อนัร�วมืงานัของผู่้�ให�บริการ     

4. การมีืพีื่�เลี�ยง มีืผู่้�สอนังานั     
5. การอภิปรายกรณีศึกษา    
6. การศึกษาด่งานั    

7. การเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง    
 ทีี่�หนั�วยงานั  

8. การสะที่�อนัข�อม่ืลจัาก 
 ผู่้�รับบริการ     

9. การประชุมืติิดติามื    
 การดำาเนิันังานั (เช�นั รายเดือนั
 รายไติรมืาส รายปี) 

10. การประชุมืวิชาการ (ถ�ามีื)    

ตารางที่่� 1 

ประเด็็นการติด็ตามสนับสนุน หน่วยบริการ จัังหวัด็ เขต ประเที่ศ

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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2.	 ขั�นำตอนำก�รดำ�เนำินำกิจักรรมืเพ่�อติดต�มืสนำับสนำุนำ
 การดำาเนิันักิจักรรมืเพืื่�อติิดติามืสนัับสนุันั มีืขั�นัติอนั ดังแผู้นัภ่มิืทีี่� 5

เตร�ยมตัว กำหนด เป�าหมาย
วางแผน ประสานงาน

เตร�ยมเคร�่องมือ

1
ดำเนินการ สอน อบรม สังเกต 

สัมภาษณ� ดูบันทึกรวบรวมข�อมูล
แนะนำแก� ไขเบื้องต�น

2
สรุปผลติดตาม

นำเสนอ
เพ�่อพัฒนาต�อ

3

การเตรียมตัว

1) นัำาข�อม่ืลบริการทีี่�มีือย่�มืาที่บที่วนั เพื่ื�อพิื่จัารณาเลือกประเด็นัหรือพืื่�นัทีี่� 

 ทีี่�จัะลงติิดติามืสนัับสนุันั โดยการหารือและขอรับข�อม่ืลจัากผู่้�รับการติิดติามื 

 สนัับสนุันัเพืื่�อศึกษาล�วงหนั�า

2) กำาหนัดวัติถุประสงค์ู่และตัิ�งเป้าหมืายร�วมืกันัในัทีี่มืติิดติามืสนัับสนุันั  

3) วางแผู้นักิจักรรมื ประมืาณการงบประมืาณทีี่�จัะใช�ดำาเนิันังานั

4) ประสานังานักับหนั�วยงานัทีี่�เกี�ยวข�อง และหนั�วยบริการสุขภาพื่ เป้าหมืาย  

 ทีี่�จัะติิดติามืสนัับสนุันั

5) จััดเติรียมืเคู่รื�องมืือและเอกสารทีี่�เกี�ยวข�อง

ขั�นตอนที่่� 1

การด็ำาเนินงาน

 ดำาเนิันังานัติามืกิจักรรมืที่ี�วางแผู้นัไว� ซึึ่�งอาจัมีืร่ปแบบแติกติ�างกันัไป 

ในัแติ�ละกิจักรรมื เช�นั การลงเยี�ยมืเพืื่�อประเมิืนัคู่วามืพื่ร�อมืก�อนัและระหว�าง 

การจััดบริการ ประกอบด�วย การสัมืภาษณ์ การสังเกติ การที่บที่วนัเอกสาร  

การอภิปรายกรณีศึกษา การบันัทึี่ก 

ขั�นตอนที่่� 2

ขั�นัติอนัการดำาเนิันักิจักรรมืเพืื่�อติิดติามืสนัับสนุันัแผู้นำภ่มืิท่�	5

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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	 	 ระดับหนำ�วัยบริก�รสุขภ�พ
 หนั�วยบริการสุขภาพื่แติ�ละแห�ง คู่วรมีืการกำาหนัดให�มืีผู่้�ติิดติามืสนัับสนัุนั 

อย�างนั�อยแห�งละ 1 คู่นั ถ�าบางหนั�วยมีืผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันั 2 คู่นัขึ�นัไป อาจัจัะ

กำาหนัดให�มีืการสับเปลี�ยนัหนั�าทีี่�กันัได� กิจักรรมืติิดติามืสนัับสนุันัเพืื่�อพัื่ฒนัา

คุู่ณภาพื่บริการ Index partner testing ในัระดับหนั�วยบริการสุขภาพื่ ประกอบด�วย 

2 ส�วนั ได�แก�

	 1.	 การกระตุ�นให�เกิดการพัื่ฒนาท่ี่�ตัวบุคคล

  เนั�นัทีี่�การพัื่ฒนัาบุคู่คู่ลด�วยตินัเองและการมีืผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันั โดย 

ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัจัะเป็นัผู่้�ทีี่�ที่ำางานัอย่�ในัหนั�วยบริการเดียวกันั และจัากหนั�วยงานั

ภายนัอกโดยปฏิิบัติิ ดังนีั�

การด็ำาเนินงาน (ต่อ)

 กระบวนัการสะที่�อนัผู้ลการติิดติามืสนัับสนัุนัเพื่ื�อให�เกิดการพัื่ฒนัา

ปรับปรุงและการเรียนัร่�จัากบที่เรียนั/ประสบการณ์อย�างติ�อเนืั�อง ติามืหลักการ 

Monitoring, Evaluation, Resolution and Learning (MERL) ซึึ่�งรวมืถึงการ

ทีี่�ผู่้�รับการติิดติามืสนัับสนุันัได�บันัทึี่กและแลกเปลี�ยนัเรียนัร่�ร�วมืกับผู่้�ติิดติามื

สนัับสนุันัว�านัำาผู้ลการติิดติามืสนัับสนุันัมืาพัื่ฒนัาปรับปรุงการดำาเนิันังานัอย�างไร

ขั�นตอนที่่� 2

การสรุปผล 

1) นัำาข�อม่ืลทีี่�รวบรวมืได�ทัี่�งหมืดมืาประมืวลผู้ล 

2) นัำาผู้ลทีี่�ได�จัากการประมืวลผู้ลมืาสังเคู่ราะห์ติ�อ จััดที่ำาข�อสรุปและข�อเสนัอแนัะ 

 สะที่�อนักลับให�แก�ผู่้�รับการติิดติามืสนัับสนุันั และหรือผู่้�มีืส�วนัได�ส�วนัเสีย  

 เพืื่�อหารือและติกลงร�วมืกันัในัการปรับปรุงพัื่ฒนัาบริการ Index partner  

 testing ติ�อไป

ขั�นตอนที่่� 3

 กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันั จัะมีืจุัดเด�นัและเหมืาะสมืติามืสถานัการณ์

แติกติ�างกันัไป โดยสามืารถพิื่จัารณาติามืระดับงานัสาธารณสุข ได�ดังนีั�

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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  1.1  รุ�นัพีื่�ช�วยสอนังานัและเป็นัพีื่�เลี�ยงหรือผู่้�สอนังานัให�แก�เจั�าหนั�าทีี่�ใหมื� 

หรือรุ�นันั�อง ช�วง 1 - 3 เดือนัแรกของการเริ�มืปฏิิบัติิงานัในัการให�บริการ Index partner 

testing 

  1.2  เจั�าหนั�าทีี่�สังเกติการปฏิิบัติิงานัของเพืื่�อนัร�วมืงานัทีี่�มีืคู่วามืชำานัาญ

ในักิจักรรมืหลัก เช�นั การให�บริการปรึกษาเกี�ยวกับเอชไอวี การบริการ Index 

partner testing เพื่ื�อให�เกิดการพื่ัฒนัาตินัเองจัากการฝ้ึกปฏิิบัติิงานัไปพื่ร�อมื 

การปฏิิบัติิจัริง (On the job training)

  1.3  เจั�าหนั�าทีี่�ใหมื�หรือรุ�นันั�อง ที่ำาการรายงานัตัิว (Check-in) กับพีื่�เลี�ยง 

หรือผู่้�สอนังานัทุี่กสัปดาห์ เพืื่�อบอกเล�าสิ�งทีี่�ประทัี่บใจั ภารกิจัทีี่�ปฏิิบัติิได�ดี ประมืาณ 

2 เรื�อง และสิ�งทีี่�คู่าดว�าจัะปฎิบัติิเพืื่�อปรับปรุงงานัติ�อไป หรือแลกเปลี�ยนัและ

ปรึกษากับพีื่�เลี�ยงหรือผู่้�สอนังานัเกี�ยวกับการปฏิิบัติิงานั Index partner testing 

การรายงานัตัิวนัั�นั สามืารถใช�ได�ทัี่�งร่ปแบบพื่บหนั�า (Face to face check-in) หรือ

แบบออนัไลน์ั (Virtual check-in) 

  1.4  เจั�าหนั�าทีี่�ทุี่กคู่นัในัที่ีมื เข�าร�วมืการแลกเปลี�ยนัเรียนัร่� โดยการ

อภิปรายกรณีศึกษา (Case conference) ด�วยการคัู่ดเลือกกรณีศึกษาทีี่�มีืคู่วามื

ซัึ่บซึ่�อนัหรือมีืประเด็นัทีี่�นั�าสนัใจัเพืื่�อหารือและแลกเปลี�ยนั เพืื่�อช�วยกันัหาวิธีในั

การแก�ไขปัญหา โดยหมุืนัเวียนัให�เจั�าหนั�าทีี่�ใด�เป็นัผู่้�เติรียมืและนัำาเสนัอกรณีศึกษา

  1.5  เจั�าหนั�าทีี่�แจั�งกับผู่้�ติิดติามืสนัับสนันุัและเพื่ื�อนัร�วมืงานัเมืื�อติ�องการ

คู่วามืช�วยเหลือ

  1.6  เจั�าหนั�าทีี่�สนัับสนุันัและให�กำาลังใจัเพืื่�อนัร�วมืงานัให�มีืคู่วามืมุื�งมัื�นั

ในัการจััดบริการ Index partner testing

  1.7  เจั�าหนั�าทีี่�สอบถามืและขอคู่วามืคิู่ดเห็นั คู่ำาแนัะนัำาจัากผู่้�ติิดติามื

สนัับสนุันั เพืื่�อนัร�วมืงานัและผู่้�รับบริการ เพืื่�อพัื่ฒนัาประสิที่ธิภาพื่การปฏิิบัติิงานัของตินั

  1.8  เจั�าหนั�าทีี่�เข�าร�วมืเรียนัร่�จัากเจั�าหนั�าทีี่�หนั�วยบริการหรือโรงพื่ยาบาลอื�นั 

เกี�ยวกับแนัวที่างการจััดบริการ Index partner testing หรือให�แนัวคิู่ดทีี่�จัะที่ำางานั

ในัหนั�วยงานัของตินั

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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	 2.	 กิจกรรมิการติดตามิสนับสนุนในภาพื่รวมิของหน�วยบริการสุขภาพื่

  ส�วนันีั�ได�ขยายคู่วามืติ�อจัากส�วนัแรก ซึึ่�งวิธีการปฏิิบัติิสมืาชิกในัทีี่มื 

จัะดำาเนิันัการไปด�วยกันัและมืีส�วนัช�วยสนัับสนุันัซึึ่�งกันัและกันัทัี่�งทีี่มืเพืื่�อให� 

เกิดการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ Index partner testing ในัภาพื่รวมืบริการ 

โดยขั�นัติอนัแรกติ�องมีืการมือบหมืายหนั�าทีี่�รับผิู้ดชอบให�กับผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันั 

ในัหนั�วยบริการสุขภาพื่ และมืกีารดำาเนันิักิจักรรมืติ�าง ๆ  รายละเอยีดดังติารางที่ี� 2

กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันัในัภาพื่รวมืของหนั�วยบริการสุขภาพื่ตารางที่่� 2 

1. ประเมิืนัตินัเองเพืื่�อเติรียมืคู่วามืพื่ร�อมืก�อนัและระหว�าง 
 จััดบริการ Index partner testing

• ก�อนัเริ�มืจััดบริการ
• หลังเริ�มืจััดบริการ
 1 เดือนั
• ทุี่ก 3 - 6 เดือนัในัปีแรก

2. ประเมิืนัตินัเองเพืื่�อให�บริการเป็นัไปติามืมืาติรฐานัขั�นัติำ�า 
 เป็นัอย�างนั�อย

• อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

4. จััดให�มีืการอภิปรายกรณีศึกษา (Case conference)  
 เดือนัละ 1 คู่รั�ง ในัช�วง 3 เดือนัแรกของการเริ�มืจััดบริการ  
 หลังจัากนัั�นัคู่วรจััดทุี่กไติรมืาส และมือบหมืายให� 
 ผู่้�รับผิู้ดชอบนัำาเสนัอ

ทุี่กไติรมืาส

5. จััดให�มีืการประชุมืของเจั�าหนั�าทีี่�ทัี่�งหมืดทุี่กเดือนั
 เพืื่�อวางแผู้นัและติิดติามืคู่วามืก�าวหนั�าการจััดบริการ  
 Index partner testing รวมืถงึที่บที่วนัประเดน็ัที่�าที่าย  
 และสนัับสนุันัให�เจั�าหนั�าทีี่�ได�เข�าร�วมืหารือกิจักรรมื
 ติิดติามืสนัับสนุันักับหนั�วยงานัระดับจัังหวัดและระดับเขติ

ทุี่กไติรมืาส

6. จััดให�มีืช�องที่างรับคู่วามืคิู่ดเห็นั และข�อเสนัอแนัะจัาก 
 ผู่้�รับบริการอย�างเปิดเผู้ย เช�นั กล�องรับคู่วามืคิู่ดเห็นั  
 ระบบรับข�อเสนัอแนัะผู้�านัช�องที่างออนัไลน์ั

ทุี่กวันั

พิื่จัารณาติามืลำาดับ
คู่วามืสำาคัู่ญของภาระกิจั

3. ประสานังานัเพืื่�อหาผู่้�ทีี่�จัะมืาเป็นัทีี่มืพีื่�เลี�ยง
 และทีี่มืติิดติามืสนัับสนุันัจัากภายนัอกมืาช�วย

กิจักรรมแนะนำา ระยะเวลา
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7. จััดให�มีืการสำารวจัคู่วามืพึื่งพื่อใจัและคู่วามืคิู่ดเห็นัของ 
 ผู่้�รับบริการเกี�ยวกับบริการ 

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

8. จััดให�มีืหรือเข�าร�วมือบรมืฟ้�นัฟ่เพืื่�อพัื่ฒนัาศักยภาพื่ 
 บุคู่ลากร เกี�ยวกับบริการ Index partner testing

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

9. จััดให�มีืการเข�าร�วมือบรมื และประชุมืวิชาการทีี่�เกี�ยวข�อง 
 กับ Index partner testing เพื่ื�อเรียนัร่� แลกเปลี�ยนั 
 ประสบการณ์และนัำาเสนัอผู้ลงานัแก�หนั�วยงานัอื�นั ๆ

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

10. จััดให�มีืการศึกษาด่งานัเพืื่�อเรียนัร่� แลกเปลี�ยนัประสบการณ์ 
 การจััดบริการกับหนั�วยงานัและผู้่�เชี�ยวชาญอื�นั รวมืถึง 
 สร�างเสริมืกำาลังใจัให�แก�เจั�าหนั�าทีี่�ในัการปฏิิบัติิงานั 
 Index partner testing

พิื่จัารณาติามืลำาดับคู่วามื
สำาคัู่ญของภารกิจั

11. จััดให�มีืการประชุมืร�วมืกับผู่้�บริหารทุี่กไติรมืาส หรือ 
 ทุี่ก 6 เดือนั เพืื่�อรายงานัคู่วามืก�าวหนั�า หารือแนัวที่าง 
 พัื่ฒนัาปรับปรุงบริการให�มีืคุู่ณภาพื่ดียิ�งขึ�นั รวมืถึง 
 การชมืเชยเพืื่�อสร�างขวัญกำาลังใจัแก�ทีี่มืทีี่�ปฏิิบัติิงานั

อย�างนั�อยทุี่ก 6 เดือนั

 รายละเอ่ยดเพิื่�มิเติมิ	กิจักรรมืทีี่�แนัะนัำาข�างติ�นั หนั�วยบริการสุขภาพื่สามืารถ

นัำาไปปรับและผู้สมืผู้สานักับกิจักรรมืทีี่�มีือย่� โดยเพิื่�มืประเด็นัทีี่�เกี�ยวข�องกับการพัื่ฒนัา

คุู่ณภาพื่บริการ Index partner testing นัอกจัากนีั� บางกิจักรรมืทีี่�หนั�วยบริการ

สุขภาพื่ดำาเนิันัการ สามืารถเพิื่�มืวัติถุประสงค์ู่อื�นั ๆ ทีี่�จัำาเป็นัและจััดกิจักรรมืรวมืกันั

ในัคู่รั�งเดียวได�

กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันัในัภาพื่รวมืของหนั�วยบริการสุขภาพื่
(ติ�อ)

ตารางที่่� 2 

กิจักรรมแนะนำา ระยะเวลา

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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1. จััดให�มีืหรือสนัับสนุันัให�หนั�วยบริการสุขภาพื่ประเมิืนั 
 ตินัเองเพืื่�อพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

3. จััดให�มีื หรือเข�าร�วมืการอภิปรายกรณีศึกษา (Case  
 conference) กับหนั�วยบริการสุขภาพื่ทีี่�เป็นัแมื�ข�าย 
 ในัจัังหวัดเป็นัอย�างนั�อย

ทุี่กไติรมืาส

4. จััดให� มีืหรือเข�าร�วมืประชุมืติิดติามืสนัับสนุันักับ 
 หนั�วยบริการสุขภาพื่ เพืื่�อส�งเสริมืและสนัับสนุันั 
 การพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการในัหนั�วยบริการสุขภาพื่

ทุี่กไติรมืาส

5. จััดให�มีื หรือสนัับสนุันัการจััดอบรมืฟ้�นัฟ่เพืื่�อพัื่ฒนัา 
 ศักยภาพื่บุคู่ลากร เกี�ยวกับบริการ Index partner  
 testing

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

6. สนัับสนุันัให�เจั�าหนั�าทีี่�หนั�วยบริการสุขภาพื่เข�าร�วมือบรมื  
 และประชุมืวิชาการทีี่�เกี�ยวข�องกับ Index partner  
 testing เพื่ื�อเรียนัร่�แลกเปลี�ยนัประสบการณ์และ 
 นัำาเสนัอผู้ลงานัแก�หนั�วยงานัอื�นั ๆ

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

พิื่จัารณาติามืคู่วามืเหมืาะสมื2. ร�วมืประสานังานักับหนั�วยบริการสุขภาพื่ หาผู่้�ทีี่�รับผิู้ดชอบ 
 เป็นัทีี่มืพีื่�เลี�ยง และทีี่มืติิดติามืสนัับสนุันัจัากภายนัอก 
 หนั�วยบริการเพืื่�อมืาช�วย

	 	 ระดับจัังหวััด	
 ผู่้�รับผิู้ดชอบงานัเอชไอวีในัระดับจัังหวัด คู่วรเป็นัผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันั 

การจััดบริการ Index partner testing ในัหนั�วยบริการสุขภาพื่ และหนั�วยบริการ 

ทีี่�เกี�ยวข�องภายในัจัังหวัด ซึึ่�ง Index partner testing นีั� เป็นับริการหนึั�งของงานัเอชไอวี 

ดังนัั�นัอาจัจัะบ่รณาการเรื�องนีั�เข�าไปในักิจักรรมืการติิดติามืการจััดบรกิารอื�นั ๆ  ของ

งานัเอชไอวี เพืื่�อลดการใช�ที่รัพื่ยากร การใช�เวลาของผู้่�ติิดติามืสนัับสนัุนัและ 

ผู่้�ทีี่�ได�รับการติิดติามืสนัับสนุันั รวมืทัี่�งก�อให�เกิดการปรับปรุงแก�ไขและสร�างโอกาส

ในัการพัื่ฒนัาบริการในัภาพื่รวมืทัี่�งระบบ 

กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันัสำาหรับระดับจัังหวัดตารางที่่� 3

กิจักรรมแนะนำา ระยะเวลา

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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7. จััดให�มืีการลงเยี�ยมืหนั�วยบริการสุขภาพื่ เพืื่�อสังเกติ 
 การให�บริการ การปฏิิสัมืพัื่นัธ์กับผู่้�รับบริการ การสำารวจั 
 คู่วามืเพื่ียงพื่อและคู่วามืติ�องการของวัสดุหรือสิ�งของ 
 ทีี่�จัำาเป็นั เพืื่�อสนัับสนุันัการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ และ 
 นัำาเสนัอติวามืติ�องการ หรือร�วมืหารือกับหนั�วยงานั 
 ทีี่�เกี�ยวข�องติ�อไป

ทุี่กไติรมืาส

9. ส�งเสริมืให�หนั�วยบริการสุขภาพื่มีืการเติรียมืคู่วามืพื่ร�อมื 
 เพืื่�อติอบสนัองติ�อเหตุิการณ์ไมื�พึื่งประสงค์ู่ติ�าง ๆ จัาก 
 บริการ Index partner testing อย�างเหมืาะสมื รวมืถงึ 
 การป้องกันัการเกิดอันัติรายแก�ทัี่�งผู่้�รับบริการและ 
 เจั�าหนั�าทีี่�

พิื่จัารณาติามืลำาดับ
คู่วามืสำาคัู่ญของภาระกิจั

8. สนัับสนุันัการสร�างกลุ�มืผู้�านัระบบออนัไลน์ั ด�วยการใช� 
 แอพื่พื่ลิเคู่ชั�นั เช�นั การสร�าง ไลน์ักลุ�มื สำาหรับเจั�าหนั�าทีี่� 
 ได�มีืส�วนัร�วมืและแบ�งปันัประสบการณ์การให�บริการ  
 Index partner testing กับเจั�าหนั�าทีี่�ภายในัจัังหวัด

พิื่จัารณาติามืลำาดับ
คู่วามืสำาคัู่ญของภาระกิจั

 รายละเอ่ยดเพิื่�มิเติมิ	กิจักรรมืทีี่�แนัะนัำาข�างติ�นั หนั�วยบริการสุขภาพื่สามืารถ

นัำาไปปรับและผู้สมืผู้สานักับกิจักรรมืทีี่�มีือย่� โดยเพิื่�มืประเด็นัทีี่�เกี�ยวข�องกับการพัื่ฒนัา

คุู่ณภาพื่บริการ Index partner testing นัอกจัากนีั� บางกิจักรรมืทีี่�หนั�วยบริการ

สุขภาพื่ดำาเนิันัการ สามืารถเพิื่�มืวัติถุประสงค์ู่อื�นั ๆ ทีี่�จัำาเป็นัและจััดกิจักรรมืรวมืกันั

ในัคู่รั�งเดียวได�

  ระดับเขต
 ผู่้�รับผิู้ดชอบงานัเอชไอวใีนัระดับเขติ คู่วรเปน็ัผู่้�ดำาเนิันัการติิดติามืสนัับสนันุั
เพืื่�อเพิื่�มืคุู่ณภาพื่การจััดบริการ Index partner testing ร�วมืกับจัังหวัด อาจัจัะ
บ่รณาการเรื�องนีั�เข�ากับการติิดติามืสนัับสนันุับริการอื�นั ๆ  ของงานัเอชไอว ีเพืื่�อลด
การใช�ที่รัพื่ยากร การใช�เวลาของผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและผู่้�ทีี่�ได�รับการติิดติามื
สนัับสนุันั รวมืถึงก�อให�เกิดการแก�ไขและสร�างโอกาสพัื่ฒนัาบริการในัภาพื่รวมื 

ทัี่�งระบบ

กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันัสำาหรับระดับจัังหวัด (ติ�อ)ตารางที่่� 3

กิจักรรมแนะนำา ระยะเวลา
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1. จััดให�มีืหรือสนัับสนุันัให�หนั�วยบริการสุขภาพื่ประเมิืนั 
 ตินัเองเพืื่�อพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

2. ร�วมืประสานังานักับหนั�วยบริการสุขภาพื่ หาผู่้�ทีี่�จัะมืาช�วย 
 เป็นัทีี่มืพีื่�เลี�ยง ทีี่มืติิดติามืสนัับสนุันัจัากหนั�วยงานั 
 ภายนัอก

พิื่จัารณาติามืคู่วามืเหมืาะสมื

3. จััดให�มีื หรือเข�าร�วมืการอภิปรายกรณีศึกษา (Case  
 conference) ร�วมืกบัหนั�วยบริการสขุภาพื่ที่ี�เป็นัแมื�ข�าย 
 ในัระดับเขติเปน็ัอย�างนั�อย โดยผู้�านัระบบออนัไลนั ์หรือ 
 กรณีที่ี�ลงเยี�ยมื หรือประชุมืร�วมืกับหนั�วยบริการสุขภาพื่  
 จัังหวัดให�มีืการอภิปรายกรณีศึกษา (Case conference)  
 ในัคู่รั�งเดียวกันัได�

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

4. จััดให�มีืหรือเข�าร�วมืประชุมืติิดติามืสนัับสนุันักับ
 หนั�วยบริการสุขภาพื่อย�างนั�อยจัังหวัดละ 1 แห�ง 
 เพืื่�อส�งเสริมืและสนัับสนุันัการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ
 ในัหนั�วยบริการสุขภาพื่ร�วมืกับจัังหวัด

ทุี่กไติรมืาส

5. จััดให�มีื หรือสนัับสนุันัการจััดอบรมืฟ้�นัฟ่เพืื่�อพัื่ฒนัา 
 ศักยภาพื่บุคู่ลากร เกี�ยวกับบริการ Index partner  
 testing ร�วมืกับจัังหวัด

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

6. สนัับสนุันัให�เจั�าหนั�าทีี่�หนั�วยบริการสุขภาพื่เข�าร�วมือบรมื  
 และประชุมืวิชาการทีี่�เกี�ยวข�องกับ Index partner  
 testing เพื่ื�อเรียนัร่� แลกเปลี�ยนัประสบการณ์และ 
 นัำาเสนัอผู้ลงานัแก�หนั�วยงานัอื�นั ๆ

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

7. จััดให�มีืลงเยี�ยมืหนั�วยบริการสุขภาพื่ เพืื่�อสังเกติการให� 
 บริการ การปฏิิสัมืพัื่นัธ์กับผู่้�รับบริการ การสำารวจัคู่วามื 
 เพีื่ยงพื่อและคู่วามืติ�องการของวัสดุหรือสิ�งของทีี่�จัำาเป็นั  
 เพืื่�อสนัับสนุันัการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ และนัำาเสนัอ 
 ติามืติ�องการ หรือร�วมืหารือกับหนั�วยงานัที่ี�เกี�ยวข�อง 
 ติ�อไป

อย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันัสำาหรับระดับเขติตารางที่่� 4

กิจักรรมแนะนำา ระยะเวลา
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8. ดำาเนิันัการร�วมืกับจัังหวัดในัการส�งเสริมืให�หนั�วยบริการ 
 สุขภาพื่มีืการติอบสนัองติ�อเหตุิการณ์ไมื�พึื่งประสงค์ู่ติ�าง ๆ
 จัากบริการ Index partner testing อย�างเหมืาะสมื  
 รวมืถึงการป้องกันัการเกิดอันัติรายแก�ทัี่�งผู่้�รับบริการ 
 และเจั�าหนั�าทีี่�

พิื่จัารณาติามืลำาดับ
คู่วามืสำาคัู่ญของภาระกิจั

	 รายละเอ่ยดเพิื่�มิเติมิ กิจักรรมืทีี่�แนัะนัำาข�างติ�นั หนั�วยบริการสุขภาพื่สามืารถ

นัำาไปปรับและผู้สมืผู้สานักับกิจักรรมืทีี่�มีือย่� โดยเพิื่�มืประเด็นัทีี่�เกี�ยวข�องกับการพัื่ฒนัา

คุู่ณภาพื่บริการ Index partner testing นัอกจัากนีั� บางกิจักรรมืทีี่�หนั�วยบริการ

สุขภาพื่ดำาเนิันัการ สามืารถเพิื่�มืวัติถุประสงค์ู่อื�นั ๆ ทีี่�จัำาเป็นัและจััดกิจักรรมื 

รวมืกันัในัคู่รั�งเดียวได�

	 	 บทบ�ทในำก�รติดต�มืสนำับสนำุนำของกองโรคำเอดส์แลุ่ะโรคำติดต�อ 
ท�งเพศัสัมืพันำธ์์	กรมืคำวับคำุมืโรคำ	
 กองโรคู่เอดส์และโรคู่ติิดติ�อที่างเพื่ศสัมืพัื่นัธ์ กรมืคู่วบคุู่มืโรคู่ มีืบที่บาที่ในั

การติิดติามืสนัับสนุันัในัภาพื่รวมืระดับประเที่ศ โดยได�ตัิ�งคู่ณะที่ำางานัขับเคู่ลื�อนั

การพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการชวนัคู่่�ของผู่้�ติิดเชื�อเอชไอวีมืาติรวจัหาการติิดเชื�อเอชไอวี 

นัอกจัากนีั� ยังมีืบที่บาที่ในัการพัื่ฒนัาและสนัับสนุันัคู่่�มืือการติิดติามืสนัับสนุันั 

พื่ร�อมืทัี่�ง เคู่รื�องมืือ มืาติรฐานั แนัวที่างการจััดบริการ และข�อม่ืลทีี่�เกี�ยวข�องระดับ

ประเที่ศ เพืื่�อสะที่�อนักลับข�อม่ืลให�หนั�วยงานัในัพืื่�นัทีี่� และร�วมืดำาเนิันัการติิดติามื

สนัับสนุันัเพืื่�อเพิื่�มืคุู่ณภาพื่การจััดบริการ Index partner testing ร�วมืกับหนั�วยงานั

ระดับเขติ และจัังหวัด โดยอาจัจัะบ่รณาการเรื�องนีั�เข�ากับการติิดติามืสนัับสนุันั

บริการอื�นั ๆ เพืื่�อลดการใช�ที่รัพื่ยากรและการใช�เวลาของผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและ 

ผู่้�ทีี่�ได�รับการติิดติามืสนัับสนุันั รวมืถึงก�อให�เกิดการแก�ไขและสร�างโอกาสพัื่ฒนัา

บริการในัภาพื่รวมืทัี่�งระบบ ซึึ่�งกิจักรรมืสนัับสนุันั ประกอบด�วย

กิจักรรมืการติิดติามืสนัับสนุันัสำาหรับระดับเขติ (ติ�อ)ตารางที่่� 4

กิจักรรมแนะนำา ระยะเวลา
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 1) การพัื่ฒนัามืาติรฐานัแนัวที่างการติิดติามืสนัับสนุันั เพืื่�อเป็นัแนัวปฏิิบัติิ

สำาหรับผู่้�ติิดติามืสนัับสนันุัระดับเขติ ระดบัจัังหวัด และระดบัหนั�วยบริการสุขภาพื่

 2) พัื่ฒนัามืาติรฐานัแนัวที่าง และเคู่รื�องมืือติ�าง ๆ  ในัการจััดบริการ Index 

partner testing สนัับสนุันัแก�หนั�วยบริการสุขภาพื่ เพืื่�อใช�ในัการปฏิิบัติิและ

พัื่ฒนัาการจััดบริการให�มีืคุู่ณภาพื่ทีี่�ดียิ�งขึ�นั

 3) การพื่ฒันัาหลกัส่ติร การพื่ฒันัาศักยภาพื่ของผู้่�ให�บริการ และผู้่�ติิดติามื

สนัับสนุันัระดับเขติ ระดับจัังหวัด และระดับหนั�วยบริการสุขภาพื่ เพืื่�อติอบสนัอง

คู่วามืจัำาเป็นัในัการพัื่ฒนัาทัี่�งประสิที่ธิภาพื่บุคู่ลากรและคุู่ณภาพื่บริการ

 4) จััดให�มีืหรือร�วมืสนัับสนุันัการอบรมืพัื่ฒนัาศักยภาพื่เจั�าหนั�าทีี่�เกี�ยวกับ

บริการ Index partner testing และพัื่ฒนัาศักยภาพื่ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัระดับเขติ

และระดับจัังหวัดอย�างนั�อยปีละ 1 คู่รั�ง

 5) ประสานั สนัับสนัุนัและร�วมืติิดติามืสนัับสนัุนัการจััดบริการ Index 

partner testing ร�วมืกับหนั�วยงานัระดับเขติ ทุี่ก 6 เดือนั 

 6) จััดให�มีื หรือเข�าร�วมืประชุมืกับหนั�วยบริการสุขภาพื่ จัังหวัดและเขติ 

ทุี่ก 6 เดือนั เพืื่�อติิดติามืคู่วามืก�าวหนั�าการดำาเนิันังานัติามืประเด็นัติ�าง ๆ ทีี่�อย่�ในั

แผู้นังานัและระดมืสมืองช�วยกันัแก�ไขปัญหา รวมืถึงการป้องกันัการเกิดเหตุิการณ์

ไมื�พึื่งประสงค์ู่จัากบริการ Index partner testing

 7) นัำาเสนัอข�อม่ืล ประเด็นัเชิงนัโยบายสนัับสนุันัขับเคู่ลื�อนัการจััดบริการ 

Index partner testing เป็นับริการในัชุดสิที่ธิประโยชนั์ในัระบบหลักประกันั

สุขภาพื่แห�งชาติิ 

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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 เคู่รื�องมืือและคู่ำาแนัะนัำาสำาหรับการติิดติามืสนัับสนุันัทีี่�กล�าวถึงในัทีี่�นีั� เป็นั

ตัิวอย�างอย�างง�าย สำาหรับผู่้�ติิดติามืและผู้่�ทีี่�ได�รับการติิดติามืสนัับสนันุันัำาไปปรบัใช�

ให�เหมืาะสมืกับวัติถุประสงค์ู่และสถานัการณ์เพืื่�อให�เกิดการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ 

Index partner testing ทีี่�สอดคู่ล�องกับบริบที่คู่วามืติ�องการของพืื่�นัทีี่�ติ�อไป

1.	 	 แบบฟอร์มืประเมืินำตนำเองเพ่�อเตรียมืคำวั�มืพร�อมืก�อนำเริ�มืแลุ่ะระหวั��งจััด 
	 	 บริก�ร	Index	partner	testing
 แบบฟอรม์ืประเมืนิัตินัเองเพื่ื�อพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่นีั� ผู่้�ให�บริการ Index partner 

testing ใช�ประเมิืนัตินัเองก�อนัเริ�มืจััดบริการ หรือ

ระหว�างจััดบริการ โดยมีืเนืั�อหาคู่รอบคู่ลุมืการให�

บริการปรึกษาติามืหลัก 5Cs การประเมิืนัคู่วามืรุนัแรง

ระหว�างคู่่� และการช�วยเหลือส�งติ�อบริการ การอบรมื

และฟ้�นัฟ่ศักยภาพื่เจั�าหนั�าทีี่� โดยการประเมิืนัตินัเองนีั�

สามืารถใช�ได�หลายวิธี ได�แก� การสมัืภาษณ ์การสงัเกติ

การให�บริการ การสำารวจัสถานัทีี่� การด่เอกสารทีี่�ใช� 

เป็นัติ�นั โดยสามืารอ�านัแบบฟอร์มืประเมิืนัตินัเองเพืื่�อ

พัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการได� ในัภาคู่ผู้นัวกทีี่� 1

3ส�วันำท่� เคำร่�องมืือแลุ่ะคำำ�แนำะนำำ�	สำ�หรับก�รติดต�มื
สนำับสนำุนำก�รจััดบริก�ร	Index	partner	testing

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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2.	 	 ก�รมื่พ่�เลุ่่�ยงหร่อผู้่�สอนำง�นำเพ่�อติดต�มืสนำับสนำุนำ	
 พีื่�เลี�ยงหรือผู่้�สอนังานัเพืื่�อติิดติามืสนัับสนุันั แบ�งเป็นั 2 แบบ 

 การที่บที่วนัประสิที่ธิภาพื่การปฏิิบัติิงานัคู่วรที่ำาในัเวลา เช�นั เจั�าหนั�าทีี่�ใหมื� 

คู่วรได�รับการสอนัและคู่ำาแนัะนัำาโดยเร็วเพืื่�อจัะได�ปรับปรุงการปฏิิบัติิงานั 

หรือพื่ฤติิกรรมืการบริการ โดยแนัะนัำาภายในั 2 - 3 เดือนั นัับจัาก เริ�มืมืาร�วมืงานั 

หากพื่บว�าปฏิิบัติิงานัได�ดีสามืารถนััดที่บที่วนักบัเจั�าหนั�าทีี่�อีก 6 เดือนัถัดไป สำาหรับ

เจั�าหนั�าทีี่�ทีี่�ปฏิิบัติิงานัได�ยงัไมื�ดี แนัะนัำาให�นััดที่บที่วนักบัเจั�าหนั�าทีี่�ที่�านันัั�นับ�อยขึ�นั

เพืื่�อติิดติามือย�างใกล�ชิด จันัให�มัื�นัใจัว�าเจั�าหนั�าทีี่�ใหมื�สามืารถปฏิิบัติิงานัได�ดี หรือ

หากไมื�ปรับปรุงอาจัจัะโยกย�ายและปรับเปลี�ยนัหนั�าทีี่�ก�อนัทีี่�จัะที่ำาให�เกิดเหตุิการณ์

ไมื�พึื่งประสงค์ู่ อย�างไรก็ติามืคู่วรมัื�นัใจัได�ว�า

แบบท่�	1 เจั�าหนั�าทีี่�ภายในัหนั�วยบริการ ได�แก� เจั�าหนั�าทีี่�ทีี่�มีืประสบการณ์

ในัการบริการ Index partner testing อย�างนั�อย 6 เดือนั โดย

จุัดเด�นัของแบบนีั� คืู่อ พีื่�เลี�ยงหรือผู่้�สอนังานัมืโีอกาสสอนัแบบ

ตัิวติ�อตัิว (Face-to-face) และปรึกษากันัได�บ�อย รวมืถึง 

การสอนังานัในัสถานัการณ์จัริงและแลกเปลี�ยนัข�อคิู่ดเห็นัได�

ในัทัี่นัทีี่

แบบท่�	2 เจั�าหนั�าทีี่�จัากภายนัอกหนั�วยบริการ ได�แก� เจั�าหนั�าทีี่�ทีี่�มีื 

คู่วามืเชี�ยวชาญในัการให�บริการจัากหนั�วยบริการอื�นั หรือ 

เคู่รือข�าย ซึึ่�งจุัดเด�นัของแบบนีั� คืู่อ ผู่้�รับการสอนังานั มีืโอกาส

แบ�งปันัประสบการณ์ทีี่�เป็นัประเด็นัอ�อนัไหวมืากกว�า ได�เที่คู่นิัคู่

การให�บริการที่ี�หลากหลาย การบริหารจััดการร่ปแบบใหมื� 

เพืื่�อพัื่ฒนัาตินัเองและคุู่ณภาพื่บริการ

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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 1) ผู่้�สอนังานั หรือพีื่�เลี�ยง ได�มีืการหารือและติกลงวัติถุประสงค์ู่ร�วมืกันักับ 

เจั�าหนั�าทีี่�ทีี่�รับการติิดติามืสนัับสนุันัก�อนั โดยวัติถุประสงค์ู่มีืคู่วามืเฉพื่าะและกระชับ

 2) แบบฟอร์มืการประเมืินัตินัเองที่ี�เจั�าหนั�าทีี่�และผู่้�ติิดติามืสนัับสนัุนั 

ใช�เป็นัแบบฟอร์มืเดียวกันั

 3) การที่บที่วนัประสิที่ธิภาพื่การปฏิิบัติิงานัมีืส�วนัที่ำาให�การสะที่�อนักลับ 

ส�งผู้ลให�เจั�าหนั�าทีี่�ได�พัื่ฒนัาตินัเองส่งขึ�นัไปอีก

 4) การที่บที่วนัประสิที่ธิภาพื่การปฏิิบัติิงานัสัมืพัื่นัธ์กับเป้าหมืายรายเดือนั

หรือรายปีของเจั�าหนั�าทีี่� ถ�าติิดติามืแล�วพื่บว�าปฏิิบัติิงานัได�ดีกว�าทีี่�ตัิ�งเป้าหมืายไว� 

หรือไมื�ถึงเป้าหมืาย อาจัจัะปรับคู่วามืถี�ของการนััดที่บที่วนัให�เหมืาะสมื

 5) ในัช�วงหลายเดือนัทีี่�ผู้�านัมืา ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัหรือหัวหนั�าจัะจัำากิจักรรมื 

หรือสิ�งทีี่�ที่ำาได�สำาเร็จัไปบ�างของเจั�าหนั�าทีี่�ไมื�ได�ทัี่�งหมืด ดังนัั�นั แนัะนัำาให�มีืการ

รายงานัตัิว (Check-in) ของเจั�าหนั�าทีี่�ติ�อผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัทุี่กเดือนัและ 

มีืการบันัทึี่กไว� ซึึ่�งจัะช�วยให�ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัสามืารถอ�างถึงหรือใช�ประกอบ 

ขณะที่บที่วนัประสิที่ธิภาพื่การปฏิิบัติิงานั

 6) การรายงานัตัิวและการสะที่�อนักลับข�อม่ืลแก�เจั�าหนั�าทีี่� ติ�องเกี�ยวข�อง

กับเรื�องทีี่�อย่�ในัการประเมิืนัประสิที่ธิภาพื่การปฏิิบัติิงานั ไมื�มีืการที่บที่วนัหรือ

ประเมิืนัเรื�องอื�นัทีี่�ไมื�เกี�ยวข�องหรือสร�างคู่วามืประหลาดใจัแก�เจั�าหนั�าทีี่�ผู่้�รับ 

การติิดติามืสนัับสนุันั

	 	 ก�รร�ยง�นำตัวักับพ่�เลุ่่�ยงหร่อผู้่�สอนำง�นำ	(Check-ins)
 การรายงานัตัิวของเจั�าหนั�าทีี่�ผู่้�ให�บริการติ�อผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัหรือหัวหนั�างานั 

คู่วรมืีการรายงานัติัวของเจั�าหนั�าทีี่�แติ�ละคู่นัทีุ่กเดือนั ยกเว�นัเจั�าหนั�าทีี่�ใหมื� และ

คู่วรให�ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัสนัที่นัากับพีื่�เลี�ยงหรือผู่้�สอนังานัทุี่กสัปดาห์ในัช�วง 

เดือนัแรกของการปฏิิบัติิงานั ซึึ่�งใช�บที่สนัที่นัาขณะแสดงติัวเพืื่�อติอบประโยคู่ 

ชวนัคิู่ด 4 ข�อ ดังติ�อไปนีั�

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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 ระหว�างการสนัที่นัาอาจัจัะมีืการยกตัิวอย�างในัเรื�องติ�าง ๆ หรือสิ�งทีี่�นัำามืา 

ใช�บอกเล�าได� เช�นั 

 กรณีทีี่�สนัที่นัากันัและพื่บว�ามีืประเด็นัในัการพัื่ฒนัาติ�อ อาจัจัะเลือกคู่ำาถามื

บางข�อมืาใช�ในัการเปิดบที่สนัที่นัา ขณะที่ำาการสะที่�อนักลับข�อม่ืลได� โดยแนัะนัำา

ใช�คู่ำาถามืปลายเปิด เช�นั

“อะไรท่�ทำ�ให�	ท��นำอย�กเสนำอบริก�ร	Index	partner	testing
แก�ผู้่�ท่�มื�รับบริก�รในำคำลุ่ินำิก”

“เสนำอบริก�ร	Index	partner	testing	ผู้ลุ่เป็นำอย��งไร”

1)	 “ท��นำคำิดอย��งไร	ห�ก......”

2)	 “ท��นำคำิดวั��อะไรเป็นำต�นำเหตุของ...นำ่�”

3)	 “คำรั�งหนำ��	ถุ��ให�บริก�รเร�คำวัรทำ�อย��งไรให�ด่ข้�นำ”

4)	 “อะไรท่�ทำ�ให�ท��นำคำิดวั��บริก�รนำ่�เป็นำไปด�วัยด่	หร่อให�บริก�รได�ด่”

5)	 “ท��นำคำิดวั��อะไรจัะช้�วัยให�ทำ�ได�ด่ข้�นำกวั��นำ่�”

1)	 “สองอย��ง	ท่�ดิฉัันำ/ผู้มื	ท่�กำ�ลุ่ังทำ�อย่�แลุ่ะทำ�ได�ด่”

2)	 “สองอย��ง	ท่�ดิฉัันำ/ผู้มื	คำิดวั��นำ��จัะทำ�ได�ด่ข้�นำ”

3)	 “สองสิ�ง	ท่�ผู้่�ติดต�มืสนำับสนำุนำ/หัวัหนำ��ท่�ทำ�อย่�แลุ่ะทำ�ได�ด่”

4)	 “สองสิ�ง	ท่�ผู้่�ติดต�มืสนำับสนำุนำ/หัวัหนำ��	นำ��จัะทำ�ได�ด่ข้�นำ”

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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 เมืื�อสนัที่นัาจับ คู่วรมืกีารร�วมืสรปุประเดน็ัจัากการสนัที่นัาด�วย ซึึ่�งสามืารถ

ใช�เปรียบเทีี่ยบกับสรุปการสนัที่นัาคู่รั�งติ�อ ๆ ไป เป็นัการเรียนัร่�จัากบที่เรียนั รวมืถึง 

การให�คู่วามืชื�นัชมืและกำาลังใจั

3.	 	 ก�รอภิปร�ยกรณ่ศัึกษ�	(Case	conference)
 การอภิปรายกรณีศึกษา คืู่อ กลวิธีหนึั�งเพืื่�อให�เกิดการแลกเปลี�ยนัข�อม่ืล

และประเด็นัติ�าง ๆ  ทีี่�พื่บจัากการให�บริการกับผู่้�รับบริการ ระหว�างเจั�าหนั�าทีี่�ภายในั

หนั�วยบริการ หรือร�วมืหารือกับผู่้�ทีี่�มีืส�วนัเกี�ยวข�องในัการสนัับสนุันับริการ ทัี่�งภายในั

และภายนัอกหนั�วยงานั ซึ่ึ�งจัะพื่ัฒนัาศักยภาพื่ของเจั�าหนั�าทีี่�ทัี่�งด�านัวิชาการและ

การปฏิิบัติิงานัรวมืถงึเพิื่�มืสมืรรถนัะในัการประสานังานักบัหนั�วยบริการทีี่�เกี�ยวข�อง

และลดคู่วามืซึ่ำ�าซึ่�อนัของบริการอันัเป็นัประโยชน์ัติ�อการพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ 

ในัการอภิปรายกรณีศึกษา ผู้่�ติิดติามืสนัับสนัุนัคู่วรแนัะนัำาเจั�าหนั�าทีี่�ให�เลือก 

กรณีศึกษาทีี่�นั�าสนัใจั และถ�ามีืเจั�าหนั�าทีี่�ใหมื�หลาย ๆ คู่นั แนัะนัำาให�เลือก 

กรณีศึกษาทีี่�นั�าสนัใจัและไมื�ยาก และรายถัดไปมีืคู่วามืซึ่ับซึ่�อนัเพิื่�มืขึ�นัหลังจัาก

อภิปรายกรณีศึกษาแล�ว คู่วรสรุปประเด็นัและแนัะนัำาเที่คู่นิัคู่ติ�าง ๆ แก�เจั�าหนั�าทีี่� 

ดังตัิวอย�างติ�อไปนีั�

 แจั�งวัติถุประสงคู่์ของกรณีศึกษาเพื่ื�อให�เข�าใจัและ 

 ติกลงขอบข�ายการสนัที่นัาร�วมืกันั

 ชื�นัชมื บอกคู่วามืประทัี่บใจัเกี�ยวกับการให�บริการ 

 กรณีศึกษา และบที่สนัที่นัาทีี่�เจั�าหนั�าทีี่�ใช�

	 	 	 แนำวัท�งก�รอภิปร�ยกรณ่ศัึกษ�

ผู้่�ติดต�มืสนำับสนำุนำ

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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ผู้่�ติดต�มืสนำับสนำุนำ	(ต�อ)

 ชวนัที่บที่วนัประเด็นัการให�บริการ และเปิดโอกาสให�เจั�าหนั�าทีี่� และ 

 ผู่้�เข�าร�วมือภิปรายได�แลกเปลี�ยนักรณีศึกษาคู่ล�าย ๆ  กันั และการจััดการ 

 เพืื่�อปรับปรุงบริการ เช�นั

  คุู่ณชอบ ประทัี่บใจัการให�บริการแก�ผู่้�รับบริการนีั�อย�างไร

 	ถ�าคุู่ณพื่บกรณีแบบนีั� จัะสนัที่นัาติ�ออย�างไร

 	ถ�าคุู่ณพื่บกรณีแบบนีั� จัะดำาเนิันัการติ�ออย�างไร

 	อยากบอกอะไรกับเพืื่�อนั ๆ ถ�าพื่บกรณีคู่ล�ายแบบนีั�

เจั��หนำ��ท่�/ผู้่�เข��ร�วัมือภิปร�ย

 ร่�สึกอย�างไรกับการให�บริการ ชอบหรือประทัี่บใจัส�วนัใด หรือพ่ื่ดให�กำาลังใจักันั

  ข�อคู่ำาถามื บที่บสนัที่นัา หรือข�อคู่วรระวังสำาหรับกรณีศึกษาแบบนีั�มีือะไรบ�าง

  ถ�าคุู่ณพื่บกรณีแบบนีั� จัะสนัที่นัาติ�ออย�างไร

 มีือะไรทีี่�คิู่ดว�ายังที่ำาได�ไมื�คู่รบติามืหลักการให�บริการ

  แลกเปลี�ยนักรณีศึกษาคู่ล�าย ๆ กรณีนีั�

เสนอบร�การชวนคู�
ทําอย�างไรให� index client ตอบรับ

CASE 1

สอบถามข�อมูลคู�สอบถามข�อมูลคู�
ทําอย�างไรให� index client ถึงบอกข�อมูลคู�

CASE 2

การประเมินความรุนแรงระหว�างคู�การประเมินความรุนแรงระหว�างคู�
เร��มต�นประเมินอย�างไรดี

CASE 3

ให�แนวทางเลือกว�ธีชวนคู�อย�างไรให�แนวทางเลือกว�ธีชวนคู�อย�างไร
ให�เหมาะสมกับบร�บทของ index client และคู�

CASE 4

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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4.	 	 ก�รอบรมืพัฒนำ�ศัักยภ�พเจั��หนำ��ท่�	
 การอบรมืพื่ฒันัาศักยภาพื่เจั�าหนั�าทีี่�เกี�ยวกับการจััดบริการ Index partner 
testing ในัแติ�ละคู่รั�ง มีืวัติถุประสงค์ู่หลักเพืื่�อให�เจั�าหนั�าทีี่�มืีองค์ู่คู่วามืร่�และ 
คู่วามืเข�าใจัเกี�ยวกับจััดบริการ Index partner testing และสามืารถนัำาไปปรับใช�
กับบริการด�านัเอชไอวีทีี่�ดำาเนิันัการอย่�ในัสถานับริการสุขภาพื่ ดังนัั�นัเนืั�อหาและ
กำาหนัดการหลัก ๆ ประกอบด�วย 

  คู่วามืสำาคัู่ญของบริการ Index partner testing ติ�อการยุติิเอดส์

   Index partner testing คืู่ออะไร

  การจััดบริการ Index partner testing 10 ขั�นัติอนั

  การกำากับและติิดติามืผู้ลการจััดบริการ

   อภิปรายร�วมืเพืื่�อติกลงแนัวที่างจััดบริการในัหนั�วยบริการสุขภาพื่
 กรณีทีี่�ติ�องการอบรมืฟ้�นัฟ่ศักยภาพื่เจั�าหนั�าทีี่� (Refresher Training) 
สามืารถนัำากำาหนัดการมืาปรับปรุง โดยเพิื่�มืเติิมืหัวข�อทีี่�ทัี่นัติ�อสถานัการณปั์จัจุับันั 
เที่คู่นิัคู่การให�บริการใหมื� ๆ มีืการนัำาตัิวอย�างกรณีศึกษาทีี่�นั�าสนัใจั แลกเปลี�ยนั
ประสบการณ์ทีี่�เจั�าหนั�าทีี่�ในัหนั�วยบริการสามืารถนัำามืาพัื่ฒนัาบริการได� นัอกจัากนีั� 
การอบรมืฟ้�นัฟ่ศักยภาพื่เจั�าหนั�าทีี่�สามืารถนัำาเข�าร�วมืกับการประชุมืการติิดติามื
คู่วามืก�าวหนั�าการจััดบริการได� โดยเลือกหัวข�อทีี่�พื่บว�าเจั�าหนั�าทีี่�ยังไมื�เชี�ยวชาญ 
หรือปฏิิบัติิได�ยังไมื�เต็ิมืศักยภาพื่

  การประเมิืนัระดับคู่วามืร่�คู่วามืเข�าใจัและคู่วามืสามืารถนัำาไปปรับใช� 
กับบริการ ซึึ่�งคู่วรเป็นัการประเมิืนัก�อนัและเมืื�อการอบรมืสิ�นัสุด (Pre-test and 
Post-test) โดยทีี่�ไมื�ใช�การประเมิืนัคู่วามืพึื่งพื่อใจั เพื่ราะการประเมิืนัคู่วามืพึื่งพื่อใจั

ไมื�ใช�การการประเมิืนัระดับคู่วามืร่�คู่วามืเข�าใจัและคู่วามืสามืารถ

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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5.	 	 ก�รสำ�รวัจัคำวั�มืพึงพอใจั	แลุ่ะรับฟังคำวั�มืคำิดเห็นำจั�กผู้่�รับบริก�ร
 แมื�ว�าเจั�าหนั�าทีี่�มีืคู่วามืตัิ�งใจัในัการให�บริการ Index partner testing  

บางคู่รั�งอาจัพื่บรอยรั�วและยังไมื�เป็นัทีี่�พึื่งพื่อใจัแก�ผู่้�รับบริการ ดังนัั�นัการสำารวจั

คู่วามืพื่ึงพื่อใจัติ�อการเข�ารับบริการและรับฟังคู่วามืคู่ิดเห็นั ข�อเสนัอแนัะ ซึ่ึ�งได� 

จัากมืมุืมืองของผู้่�รับบริการจัะเปน็ัข�อม่ืลส�วนัหนึั�ง ทีี่�เจั�าหนั�าทีี่�นัำามืาปรบัปรุงบริการ

ให�ดีขึ�นัได�   

 เมืื�อคิู่ดว�าจัะได�การสะที่�อนักลับจัากผู่้�รับบริการอย�างไรและให�แนั�ใจัว�า 

ได�ข�อม่ืลทีี่�เป็นัจัริงมีืข�อแนัะนัำาดังนีั�

 1) คู่วรสอบถามืผู้่�รับบริการทัี่นัทีี่ทีี่�เสร็จัขั�นัติอนับริการในัคู่รั�งนีั� (เช�นั  

หลังจัากผู่้�รับบริการได�บัติรนััดรับยา) เพื่ราะผู่้�รับบริการจัะยังไมื�ลืมืรายละเอียด 

ทีี่�เป็นัประโยชน์ัในัการมืารับบริการคู่รั�งนีั�และไมื�ติอบผิู้ด

 2) คู่วรใช�ข�อคู่ำาถามืง�าย ๆ  ไมื�เกินั 5 - 6 คู่ำาถามื คู่ำาถามืนัั�นัให�ถามืติรงประเด็นั 

และง�ายในัการติอบ

 3) คู่วรมืีกระบวนัการรักษาคู่วามืลับ เพื่ื�อให�ผู่้�รับบริการกล�าทีี่�จัะเล�าถึง

บริการโดยไมื�กลัวว�าจัะกระที่บติ�อการรับบริการ ตัิวอย�างเช�นั ให�ผู่้�รับบริการ 

เขียนัติอบแบบสำารวจัคู่วามืคิู่ดเห็นัด�วยตินัเอง

 4)  การสำารวจัผู้�านัระบบออนัไลนั์หรือส�งข�อคู่วามืที่างโที่รศัพื่ท์ี่เป็นั 

อีกช�องที่างทีี่�สะดวกและง�ายในัการทีี่�จัะได�ข�อคิู่ดเห็นัจัากผู่้�รับบริการ ซึึ่�งอันันีั� 

ผู่้�รับบริการไมื�ติ�องกังวลกับเจั�าหนั�าทีี่�ของหนั�วยบริการสุขภาพื่ว�าติอบว�าอย�างไร 

สำาหรับผู่้�ทีี่�ไมื�ร่�หนัังสือหรือไมื�ถนััดการใช�เที่คู่โนัโลยี อาจัจัะให�ติอบกลับด�วย 

ระบบเสียง (Integrate voice response: IVR) การใช�เที่คู่โนัโลยีเป็นัส�วนัสำาคัู่ญ

ในัการจัะได�ข�อคิู่ดเห็นัจัากผู่้�รับบริการโดยไมื�ระบุชื�อ และเป็นัคู่วามืลับการจัะได�

ข�อม่ืลเหล�านีั�มืาเจั�าหนั�าทีี่�สามืารถดำาเนิันัการได�หลายวิธี ดังตัิวอย�างติามืติารางทีี่� 5

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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การสนัที่นัากลุ�มื กับผู่้�รับบริการ ภาคู่ผู้นัวกทีี่� 3 แนัวที่างคู่ำาถามื การสัมืภาษณ์
และสนัที่นัากลุ�มืผู่้�รับบริการ

การสัมืภาษณ์เชิงลึก กับผู่้�รับบริการ ภาคู่ผู้นัวกทีี่� 3 แนัวที่างคู่ำาถามื การสัมืภาษณ์
และสนัที่นัากลุ�มืผู่้�รับบริการ

การสำารวจัคู่วามืพึื่งพื่อใจัติ�อบริการ
โดยใช�แบบสอบถามื

ภาคู่ผู้นัวกทีี่� 6 ตัิวอย�างการสัมืภาษณ์
ผู่้�รับบริการด�วยการให�คู่ะแนันั (Score Card)

การติิดตัิ�งกล�องรับคู่วามืคิู่ดเห็นั ภาคู่ผู้นัวกทีี่� 2 ตัิวอย�างใบรับคู่วามืคิู่ดเห็นั

การใช�ระบบออนัไลนั์ สำาหรับรับคู่ำาแนัะนัำา
และข�อร�องเรียนั

ภาคู่ผู้นัวกทีี่� 2 ตัิวอย�างใบรับคู่วามืคิู่ดเห็นั

 หลังจัากนัั�นันัำาข�อม่ืลทีี่�รวบรวมืได�มืาวิเคู่ราะห์ติามืวงล�อคุู่ณภาพื่ (P-D-C-A) 

เพืื่�อนัำาไปส่�การปรับระบบการได�กระบวนัการใหมื�เพืื่�อปรับปรุงบริการ Index 

partner testing ให�ดีขึ�นั ซึึ่�งเคู่รื�องมืือทีี่�ใช�ประจัำาในังานัสาธารณสุข ได�แก� 

 1) แผู้นัภ่มิืก�างปลา (Fish borne diagram)

 2) แผู้นัภ่มิืระบบ/แผู้นัภ่มิืติ�นัไมื� (Systemic diagram/Tree diagram)

 3) การวิเคู่ราะห์สาเหตุิทีี่�แที่�จัริง (Root cause analysis)

ตัิวอย�างวิธีการสำารวจัคู่วามืพึื่งพื่อใจัและรับฟังคู่วามืคิู่ดเห็นั 
จัากผู้่�รับบริการ

ตารางที่่� 5

วิธี่การ ตัวอย่างเอกสารที่่�เก่�ยวข้อง
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2 ได�ข�อมูลคู�
51% vs 50%

จำนวนผู�รับบร�การ (ราย)

1,200

1,000

800

600

400

200

0
ผู�ติดเชื้อ
รายใหม�

เสนอบร�การ ให�ข�อมูลคู� จำนวนคู�
ที่ได�ข�อมูล

รู�สถานะ HIV+
มาก�อน

คู�มาตรวจ เร��มยาต�านผล HIV+ ผล HIV- เร��มเพร็พ

ป�งบประมาณ 2563 ป�งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

1 เสนอบร�การ
66% vs 241%

3 คู�มาตรวจ
74% vs 50%

5 เร��ม ART
79% vs 80%

6 กิน PrEP
27% vs 33%

1136

300

746 724

378 361 403 378
248 161 4856 40 32 187 121

51 40

4 HIV+
25% vs 25%

66 61

6.	 	 ก�รประชุ้มืติดต�มืคำวั�มืก��วัหนำ��ก�รจััดบริก�ร	Index	partner	testing 
 การประชุมืติิติติามืคู่วามืก�าวหนั�าการจััดบริการ Index partner testing 

ในัแติ�ละคู่รั�ง เพืื่�อติิดติามืคู่วามืก�าวหนั�าการจััดบริการแล�ว จัะขึ�นัอย่�กับข�อม่ืล 

หรือคู่วามืที่�าที่ายทีี่�พื่บในัแติ�ละคู่รั�ง ซึึ่�งหัวข�อหลัก ๆ ทีี่�คู่วรบรรจุัไว�ในัการประชุมื 

ประกอบด�วย

   นัโยบายของการดำาเนิันังานัเอชไอวีในัพืื่�นัทีี่�ในัปัจัจุับันั 

   คู่วามืก�าวหนั�าการจััดบริการ Index partner testing ในัหนั�วยบริการ

สุขภาพื่

  คู่วามืที่�าที่ายและโอกาสพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่การจััดบริการ

   อภิปรายประเด็นัปัญหาและติอบข�อซัึ่กถามื

 ตัิวอย�างการใช�ข�อม่ืลเพืื่�อคู่�นัหาช�องว�างและโอกาสพัื่ฒนัาคุู่ณภาพื่บริการ

สำาหรับประกอบการประชุมืติิดติามืคู่วามืก�าวหนั�า ดังแสดงในัแผู้นัภ่มิืทีี่� 6

แหล�งข�อม่ืล: PrEPThai.net/index เข�าถึงเมืื�อ 11 มีืนัาคู่มื 2564
*ข�อม่ืลผู่้�ติิดเชื�อรายใหมื�จัากฐานัข�อม่ืล NAP หรือ DQI

ผู้ลการดำาเนิันังานั Index partner testing ในัหนั�วยบริการสุขภาพื่ 
จัังหวัด ก. ปีงบประมืาณ 2563 - 2564 ไติรมืาสทีี่� 1

แผู้นำภ่มืิท่�	6

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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 จัากแผู้นัภ่มิืข�างติ�นัจัะเห็นัว�า อัติราการยอมืรับบริการ Index partner testing 

โดยยินัยอมืให�ข�อม่ืลคู่่�และผู่้�สัมืผัู้สเพืื่�อชวนัเข�ารับบริการของทัี่�ง 2 ปีทีี่�ให�บริการ 

ยังอย่�ทีี่�ร�อยละ 50 เที่�านัั�นั ส�วนัอัติราการติรวจัของคู่่�และผู่้�สัมืผัู้สลดลงอย�างมืาก

ในัปีทีี่�สองของการให�บริการ จัากร�อยละ 74 เหลือเพีื่ยงร�อยละ 50 แติ�อัติราการ

พื่บคู่่�และผู่้�สัมืผัู้สทีี่�มีืผู้ลการติรวจัเอชไอวีเป็นับวกยงัส่ง และมีืการนัำาคู่่�และผู่้�สัมืผัู้ส

ของผู่้�รับบริการ (Index client) เข�าส่�ระบบบริการได�มืากขึ�นั ทัี่�งการป้องกันั และ

การด่แลรักษา ดังนัั�นัจัะเห็นัถึงช�องว�างทีี่�ติ�องปรับปรุงบริการ คืู่อ การสร�างการยอมืรับ

บริการชวนัคู่่�มืาติรวจัให�ได�มืากขึ�นั รวมืทัี่�งการสร�างคู่วามืติ�องการติรวจัในัคู่่�และ 

ผู่้�สัมืผัู้สของผู่้�รับบริการ (Index client) อันัอาจัจัะหมืายถึงการเพิื่�มืทัี่กษะ 

ในัการสนัที่นัา และเที่คู่นิัคู่การให�บริการปรึกษาแก�ผู่้�ให�บริการติลอดจันัการสร�าง

คู่วามืเข�าใจั และคู่วามืเชื�อมัื�นัของผู่้�รับบริการทีี่�มีืติ�อบริการชวนัคู่่�มืาติรวจัหา 

การติิดเชื�อเอชไอวี

7.	 	 ก�รเย่�ยมืเสริมืพลุ่ัง	(Site	visit)
  การเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง คืู่อ การเข�าเยี�ยมืจัากเจั�าหนั�าทีี่�หนั�วยงานัภายนัอก 
ในัแบบที่างการ การเยี�ยมืทีี่�หนั�วยบริการหรือผู้�านัระบบออนัไลนั ์โดยมีืเจัตินัารมืย์
สำาคัู่ญว�าเพืื่�อสนัับสนัุนัให�เกิดการพื่ัฒนัาคู่รอบคู่ลุมืทัี่�งเจั�าหนั�าทีี่� การบริการและ
ระบบสนัับสนุันัทีี่�เกี�ยวข�อง ผู้�านัการแลกเปลี�ยนัเรียนัร่�ร�วมืกันั โดยไมื�มีืการติำาหนิั
และสื�อสารในัเชิงลบ 
 การเยี�ยมืเสริมืพื่ลังในัหนั�วยบริการสุขภาพื่ จัำาเป็นัติ�องมีืการติกลงร�วมืกันั
และประสานังานัระหว�างผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัและผู่้�รับการติิดติามืสนัับสนุันั กำาหนัด
ประเด็นัการเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง การประมืาณการงบประมืาณทีี่�จัะใช� เช�นั คู่�าเบี�ยเลี�ยง 
คู่�าเดินัที่าง คู่�าอาหาร คู่�าวัสดุอุปกรณ์ และเคู่รื�องมืือทีี่�ใช�ในัการเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง 
สามืารถอ�านัรายละเอียดได�ในัภาคู่ผู้นัวกทีี่� 4 และ 5

คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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 การวางแผนการเย่�ยมิเสริมิพื่ลัง	 เพ้ื่�อติดตามิสนับสนุนและการที่บที่วน
ประสิที่ธิิภาพื่การปฏิิบัติงาน
 1) ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัคู่วรมีืกำาหนัดประเด็นัในัการลงเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง 
และที่บที่วนัการปฏิิบัติิงานั เพืื่�อทีี่�จัะได�ที่ราบว�าสิ�งใดดำาเนิันัการได�ดีขึ�นั ส�วนัทีี่�ได�
ปรับปรุงแก�ไข ส�วนัทีี่�ยังไมื�บรรลุเป้าหมืายหรือเป็นัปัญหา การเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง 
อาจักำาหนัดเป็นัรายเดือนั หรือรายไติรมืาส โดยพิื่จัารณาติามืภาระงานัและ 
คู่วามืรับผิู้ดชอบ
 2) ผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัคู่วรสังเกติการปฏิิบัติิงานัของเจั�าหนั�าทีี่� โดยเฉพื่าะ
งานัหลักติามืขั�นัติอนัการจััดบริการ Index partner testing และปฏิิสัมืพัื่นัธ์ 
กับผู่้�รับบริการ เพืื่�อผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัจัะได�เข�าใจัประสบการณ์หรือสิ�งทีี่�เจั�าหนั�าทีี่�
พื่บโดยการเข�าร�วมืประชุมืกับเจั�าหนั�าทีี่� หรืออาจัจัะเป็นัการประชุมืผู้�านัระบบ
ออนัไลน์ัและเพิื่�มืคู่วามืถี�ในัการเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง หากพื่บว�าเจั�าหนั�าทีี่�ยังจัำาเป็นัติ�อง
ได�รับการพัื่ฒนัา
 3) การเติรียมืคู่วามืพื่ร�อมืก�อนัการเยี�ยมืเสริมืพื่ลังหรือติิดติามืสนัับสนุันั
  3.1) ที่บที่วนัวัติถุประสงค์ู่ของแผู้นังานัประจัำาปีเพืื่�อเข�าใจัเป้าหมืายและ
ผู้ลลัพื่ธ์ของหนั�วยบริการสุขภาพื่
  3.2) ที่ำาคู่วามืเข�าใจักับวัติถุประสงค์ู่ในัการเยี�ยมืเสริมืพื่ลังหรือติิดติามื
สนัับสนุันัในัแติ�ละคู่รั�งโดยใช�คู่ำาแนัะนัำาจัากการเยี�ยมืเสริมืพื่ลังของคู่รั�งทีี่�ผู้�านัมืา
เป็นัแนัวที่าง
  3.3) รวบรวมืเคู่รื�องมืือและวัสดุอุปกรณ์ทีี่�จัำาเป็นัสำาหรับหนั�วยบริการ
สุขภาพื่
  3.4) เติรียมืการแจั�งเรื�องทีี่�มีืการปรับปรุง หรือการอบรมืพัื่ฒนัาศักยภาพื่
สำาหรับเจั�าหนั�าทีี่�
  3.5) วางแผู้นัใช�เวลาเที่�าทีี่�จัำาเป็นั เช�นั ประมืาณคู่รึ�งวันัในัการติิดติามื
สนัับสนุันัติามืประเด็นัติ�าง ๆ ทีี่�กำาหนัดไว� เพืื่�อลดภาระและไมื�รบกวนัติารางงานั
ของเจั�าหนั�าทีี่�ของหนั�วยบริการสุขภาพื่
 4) ระหว�างการเยี�ยมืเสริมืพื่ลังหรือติิดติามืสนัับสนุันั
  4.1) ประเมิืนัจุัดแข็ง จุัดอ�อนัของหนั�วยบริการสุขภาพื่ด�วยการสังเกติ
การให�บริการ Index partner testing ในัทุี่กด�านั 
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  4.2) สนัที่นัากับผู่้�รับบริการเกี�ยวกับคุู่ณภาพื่บริการ คู่วามืพื่ึงพื่อใจั 
โดยใช�พื่ื�นัที่ี�ห�างจัากจัุดบริการเพื่ื�อให�ได�คู่ำาติอบที่ี�เป็นัจัริงมืากที่ี�สุด
  4.3) การให�สมืาชิกองค์ู่กรชุมืชนั ผู่้�ทีี่�เข�ามืาใช�บริการอื�นั ๆ ในัหนั�วย
บริการสุขภาพื่เข�ามืามีืส�วนัร�วมื ในักระบวนัการประเมิืนัการให�บริการ เช�นั  
การเข�าร�วมืประชุมื การใช�คู่ำาถามืปลายเปิด 
  4.4) การติรวจัคู่วามืเพีื่ยงพื่อของเคู่รื�องมืือ และอุปกรณ์ทีี่�เกี�ยวข�อง 
การมีืและการเข�าถึงสื�อแนัวที่าง ทีี่�เกี�ยวข�องกับบริการ Index partner testing
  4.5) ที่บที่วนัการบันัทึี่กและสมุืดบันัทึี่กทีี่�เกี�ยวกับบริการ รวมืถึง 
การขอคู่ำายินัยอมื การประเมิืนัคู่วามืเสี�ยงทีี่�จัะเกิดคู่วามืรุนัแรงระหว�างคู่่�
  4.6) ประชุมืทีี่มืผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันัทีี่�หนั�วยบริการสุขภาพื่ เพืื่�อหารือว�า
มีืการสะที่�อนักลับเพิื่�มืเติิมืประเด็นัใด
  4.7) ใช�ข�อม่ืลทีี่�รวบรวมืได�ทัี่�งหมืดจัากการเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง เพืื่�อหารือ
และติิดติามืคู่วามืก�าวหนั�าร�วมืกับเจั�าหนั�าทีี่�ทีี่�ให�บริการ Index partner testing 
ด�วยการสื�อสารหรือใช�ภาษาทีี่�ส�งเสริมืให�คิู่ดบวก 

     เพืื่�อที่บที่วนัตัิวชี�วัด ระยะเวลาทีี่�กำาหนัดไว� และประสิที่ธิภาพื่ 
     การให�บริการของเจั�าหนั�าทีี่�

     เพืื่�อประเมิืนัประสิที่ธิภาพื่การให�บริการติามืทีี่�หนั�วยบริการ 
     ได�วางไว� และที่ำาการปรับปรุงติามืคู่วามืจัำาเป็นั
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 1. ยกย�องเจั�าหนั�าทีี่�ทีี่�ปฏิิบัติิงานัได�อย�างมีืประสิที่ธิภาพื่หรือมีืการใช�
นัวัติกรรมืใหมื�ติ�อหนั�าบุคู่คู่ลอื�นัในัที่ี�สาธารณะ และคู่วรสอนัติักเตืิอนัในัสถานัที่ี� 
ทีี่�เป็นัส�วนัตัิว
 2. เจั�าหนั�าทีี่�คู่วรได�รับที่ราบนัโยบายใหมื� ๆ ข�อแนัะนัำาในัการปฏิิบัติิงานั 
หรือ ข�อม่ืลใหมื� ๆ เมืื�อมีืการเยี�ยมืเสริมืพื่ลัง
 3.  เพิื่�มืช�องที่างการสื�อสารภายในัหนั�วยบริการสุขภาพื่ เช�นั การสร�าง 
กลุ�มืไลน์ั หรือผู้�านัระบบออนัไลน์ัติ�าง ๆ  ในัการแบ�งปันัเที่คู่นิัคู่ และการเรียนัร่�จัาก
ทีี่มืหรือผู่้�ทีี่�จััดบริการได�ดี
 4. เสริมืพื่ลังหนั�วยบริการสุขภาพื่และเจั�าหนั�าทีี่� โดย
  4.1  ให�เจั�าหนั�าทีี่�ประเมิืนัตินัเอง และลองหาแนัวที่างปรับปรุงแก�ไข
หรือโอกาสพัื่ฒนัาจุัดอ�อนัทีี่�พื่บ
  4.2  ให�คู่ำาปรึกษาแนัะนัำา หารือ รับฟัง สะที่�อนักลับและติิดติามื 
การแก�ไขปัญหาร�วมืกันักับ หนั�วยบริการสุขภาพื่ หรือผู่้�ทีี่�ได�รับการติิดติามืสนัับสนุันั
  4.3  ให�ข�อม่ืลสะที่�อนักลับเชิงสร�างสรรคู่์ และติิดติามืคู่วามืก�าวหนั�า 
และกลยุที่ธ์ที่างเลือกในัการแก�ปัญหา หากกลยุที่ธ์เดิมืใช�ไมื�ได�ผู้ล
  4.4  ติิดติามืการดำาเนิันัแผู้นังานัทีี่�ได�จัากการลงเยี�ยมืเสริมืพื่ลังและการ
ที่บที่วนัประสิที่ธิภาพื่การที่ำางานัอย�างสมืำ�าเสมือ 
  4.5  ส�งเสริมืการมีืส�วนัร�วมืในัการวางแผู้นักับผู่้�ติิดติามืสนัับสนุันั 
หรือหัวหนั�างานั ที่ำางานัร�วมืกับเจั�าหนั�าทีี่�และชุมืชนัเมืื�อมีืการปรับปรุงนัโยบายใหมื� 
หรือพัื่ฒนัากระบวนัการ
  4.6  แสดงให�เห็นัว�าการที่ำางานัอย�างมืีประสิที่ธิภาพื่ จัะสร�างโอกาส
การเติิบโติในัหนั�าทีี่�การงานั 

4ส�วันำท่� ก�รสร��งแรงจัูงใจัแลุ่ะก�รเสริมืพลุ่ัง
แก�ผู้่�รับก�รติดต�มืสนำับสนำุนำ
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ภาคผนวกที่่� 1

การประเมิินตนเองเพื่่�อการพื่ัฒนาคุณภาพื่บริการ Index partner testing

แบบการประเมิินตนเองน้� สำำาหรับหน่วยบริการสุำขภาพใช้้ประเมิินตนเอง หรือผู้้้ติดตามิ

สำนับสำนุนจากภายนอกใช้้เพื�อประเมิินก่อนเริ�มิจัดบริการ และระหว่างจัดบริการ 

 โรงพยาบาล ................................................... จัังหวััด ..........................................

 วิัธีีการประเมิิน:	 q  1. โดยผู้้้ติดตามิสำนับสำนุนจากภายนอก 

  q  2. ด้วยตนเอง 

 ช่ื่�อผู้้�ทำำาการประเมิิน:	.......................................	อีเมิล์:	...........................................

	 วัันทีำ�ทำำาการประเมิิน:	...............................................................................................

	 ช่ื่�อผู้้�รับผิู้ดชื่อบในโรงพยาบาลทีำ�ช่ื่วัยในการประเมิินครั�งนี�:	.................................. 

 1. จำานวน ผู้้้ให้บริการ/หรือผู้้้ให้บริการปรึกษา ในการตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้ 

  ในโรงพยาบาลน้�: ................ ท่่าน

 2. จำานวนผู้้้ให้บริการท้่�ให้บริการ Index partner testing

  ในโรงพยาบาลน้�: ..................... ท่่าน
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แบบประเมิินการร้�จัักตนเองเพ่�อพัฒนาคุณภาพบริการในแต่ละหัวัข้�อต่อไปนี�จัะ

ประกอบไปด�วัยคำาถามิประเมิินมิาตรฐานขั้�นต�น	ทีำ�หน่วัยบริการควัรมีิในการจััดบริการ	

Index partner testing

โปรดเลือกคำำาตอบท้่�ถู้กท้่�สุำดและใส่ำเคำรื�องหมิาย “ü” หรือ “û” ลงใน 

1. การให้้บริการการปรึกษา 
 (Counselling)

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

เป็น
บางครั�ง

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่
ที่ราบ

1.1 ผู้้้รับบริการทุ่กรายได้รับคำำาปรึกษา
ก่อนการตรวจเลือด ซึึ่�งรวมิถึูงการพ้ดคุำย
เรื�อง Index partner testing และคำวามิสำำาคัำญ
ท้่�ค่้ำหรือล้ก ๆ  จะได้รับจากการมิาตรวจเลือด 
ใช่้หรือไม่ิ

1.2 ผู้้้ให้บริการได้แจ้งผู้้้รับบริการทุ่กราย  
ถึูงประโยช้น์และคำวามิเส้ำ�ยงท้่�อาจเกิดขึ�น
ของการช้วนค่้ำมิาตรวจ ใช่้หรือไม่ิ 

1.3 ผู้้้ให้บริการเรื�อง Index partner 
testing ม้ิประสำบการณ์์ในการให้บริการ
ปรึกษามิาก่อน ใช่้หรือไม่ิ 

1.4 ผู้้้ ใ ห้บริการปรึกษาได้ ม้ิการท่วน 
วิธ้ีการช้วนค่้ำทั่�ง 4 วิธ้ี และพ้ดคุำยเก้�ยว 
กับประโยช้น์และคำวามิเส้ำ�ยงของแต่ละวิธ้ี 
ใช่้หรือไม่ิ

1.5 ผู้้้ให้บริการปรึกษาได้ม้ิการคุำยกับ
ผู้้้รับบริการท้่�ยังไม่ิพร้อมิเปิดเผู้ยผู้ลเลือด
ตนเองกับค่้ำ ว่าสำามิารถูแจ้งค่้ำสัำมิผัู้สำให้มิาตรวจ
แบบนิรนามิ (anonymous notification) ได้ 
ใช่้หรือไม่ิ เช่้น การส่ำง SMS/ line
โดยไม่ิม้ิการอ้างถึูง Index client
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2. การขอคำายินยอมิ
 (Informed Consent)

3. การรักษาความิลัับ (Confidentiality)

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

เป็น
บางครั�ง

เป็น
บางครั�ง

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่
ที่ราบ

ไมิ่
ที่ราบ

2.1 ผู้้้รับบริการทุ่กรายได้รับแจ้งว่าม้ิสิำท่ธิี 
ท้่�จะปฏิิเสำธีรับบริการการช้วนค่้ำมิาตรวจเอช้ไอว้
โดยจะไม่ิม้ิผู้ลต่อบริการต่าง ๆ  ท้่�พึงจะได้รับ
ตามิสิำท่ธิี ใช่้หรือไม่ิ

2.2 ผู้้้รับบริการทุ่กรายได้รับแจ้งว่าสำามิารถู
ยกเลิกการรับบริการช้วนค่้ำมิาตรวจเลือด 
เอช้ไอว้ เมืิ�อไหร่ก็ได้ (เช่้น เมืิ�อร้้สึำกกดดัน 
ท้่�ต้องบอกชื้�อค่้ำผู้้้สัำมิผัู้สำ) โดยจะไม่ิม้ิผู้ลต่อ
บริการต่าง ๆ ท้่�จะได้รับ ใช่้หรือไม่ิ

2.3 ม้ิการขอคำวามิยินยอมิจากผู้้้รับบริการ 
ทุ่กรายก่อนท้่�จะขอข้อม้ิลของค่้ำท้่�ม้ิเพศ
สัำมิพันธ์ี/ค่้ำใช้้เข็มิฉ้ีดยาร่วมิกัน และล้ก ๆ 
ใช่้หรือไม่ิ

3.1 ขั�นตอนการประเมิินคำวามิรุนแรง
ระหว่างค่้ำ เจ้าหน้าท้่�ได้ให้บริการปรึกษา 
ในพื�นท้่�ท้่�ม้ิคำวามิเป็นส่ำวนตัว ใช่้หรือไม่ิ

3.2 ภายในหน่วยงานม้ิการป้องกันการ 
เปิดเผู้ยข้อม้ิลและม้ิการรักษาคำวามิลับของ
ผู้้้รับบริการ ได้แก่ ชื้�อ Index client และ
ค่้ำ/ผู้้้สัำมิผัู้สำ ท้่�อย้่ และอื�น ๆ 

 3.2.1 เวช้ระเบ้ยน/บันทึ่กจะต้องเก็บ
ในท้่�ท้่�ม้ิการปิดล็อคำและจำากัดผู้้้ท้่�เข้าถึูง
สำถูานท้่�หรือเอกสำารเหล่าน้�ได้
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3. การรักษาความิลัับ (Confidentiality)
 (ต่อ)

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

เป็น
บางครั�ง

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่
ที่ราบ

 3.2.2 ม้ิ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ จำา กั ด 
การเข้าถึูงฐานข้อม้ิลของผู้้้ รับบริการ 
ใช่้หรือไม่ิ

3.3 ในหน่วยงาน ม้ิการท่ำาข้อตกลงร่วมิกัน 
ในการรักษาคำวามิลับในการให้รายชื้�อและ
ข้อม้ิลการติดต่อผู้้้สัำมิผัู้สำ/หรือค่้ำ หรือล้ก ๆ 
ของ Index client กับหน่วยงานอื�น ๆ  หรือ
กับเจ้าหน้าท้่�หน่วยงานชุ้มิช้น (เช่้น องค์ำกร
ภาคำประช้าสัำงคำมิ อาสำาสำมัิคำรเคำรือข่าย 
ผู้้้ติดเชื้�อ) ใช่้หรือไม่ิ (คำวรขอด้เอกสำาร เช่้น 
บันทึ่กข้อตกลง)

3.4 ม้ิมิาตรฐานการดำาเนินการในการแจ้งค่้ำ 
ผู้้้สัำมิผัู้สำ แบบไม่ิระบุชื้�อ Index client หรือไม่ิ 
(เช่้น ขั�นตอนการใช้้ social media ใน 
การติดต่อค่้ำสัำมิผัู้สำ หรือการโท่รศัพท์่สำนท่นา
กับค่้ำ) ใช่้หรือไม่ิ

4. การเช่่�อมิต่อบริการ 
 (Connection to Services)

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

เป็น
บางครั�ง

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่
ที่ราบ

4.1 หน่วยบริการม้ิกระบวนการเพื�อเชื้�อมิ/ 
ส่ำงต่อค่้ำสัำมิผัู้สำและล้กท้่�ม้ิผู้ลการติดเชื้�อเอช้ไอว้
เป็นบวก (positive) เข้ารับการรักษาด้วย
ยาต้านเอช้ไอว้ ใช่้หรือไม่ิ

4.2 หน่วยบริการม้ิกระบวนการเพื�อเชื้�อมิ/ 
ส่ำงต่อค่้ำสัำมิผัู้สำท้่�ม้ิผู้ลการติดเชื้�อเอช้ไอว้เป็นลบ 
(Negative) ในค่้ำผู้ลเลือดต่างเข้ารับบริการ
การป้องกัน (เช่้น PrEP) ใช่้หรือไม่ิ
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5. การประเมิินความิรุนแรงระห้ว่างค่่ 
 (IPV Risk Assessment)

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

เป็น
บางครั�ง

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่
ที่ราบ

5.1 ม้ิขั�นตอนดำาเนินงานบันทึ่กไว้ช้ัดเจน
ในการประเมิินคำวามิรุนแรงระหว่าง Index 
client และค่้ำทุ่กราย โดยใช้้คำำาถูามิมิาตรฐาน
ในการประเมิิน

5.2 ในการประเมิินคำวามิรุนแรงระหว่างค่้ำ 
ได้ม้ิจดการบันทึ่กผู้ลการประเมิินของค่้ำ 
ทุ่กรายท้่�ผู้้้รับบริการให้ข้อม้ิลไว้ ใช่้หรือไม่ิ 

5.3 ผู้้้ให้บริการได้ช่้วยเหลือผู้้้รับบริการ 
ท้่�ม้ิคำวามิรุนแรงระหว่างค่้ำในการเลือกวิธ้ี
การแจ้งค่้ำ เพื�อให้มัิ�นใจในคำวามิปลอดภัยของ
ผู้้้รับบริการ ใช่้หรือไม่ิ

5.4 ม้ิการประเมิินคำวามิรุนแรงระหว่างค่้ำ 
ในสำถูานท้่�ท้่�ม้ิคำวามิเป็นส่ำวนตัว ใช่้หรือไม่ิ

5.5 หน่วยบริการม้ิผู้้้ให้บริการอย่างน้อย 
1 ท่่าน ท้่�ได้รับการอบรมิในการช่้วยเหลือ
เบื�องต้น (LIVES)* เช่้น การเข้าใจและไม่ิตัดสิำน 
การให้คำำาแนะนำา การส่ำงต่อหน่วยบริการ 
ท้่�เหมิาะสำมิ

5.6 หน่วยบริการม้ิท่รัพยากร หรือรายชื้�อ
หน่วยงาน สำำาหรับให้คำำาแนะนำาและ/หรือ
ช่้วยเหลือผู้้้รับบริการท้่�ม้ิปัญหาคำวามิรุนแรง 
หรือได้รับผู้ลกระท่บ ใช่้หรือไม่ิ

5.7 หน่วยบริการม้ิระบบสำ่งต่อ เพื�อส่ำง 
ผู้้้ท้่�ม้ิคำวามิรุนแรงระหว่างค่้ำ ไปยังหน่วยท้่�ให้
บริการเก้�ยวกับการด้แลและช่้วยเหลือ
ผู้้้ท้่�ม้ิปัญหาคำวามิรุนแรง ใช่้หรือไม่ิ
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6. การอบรมิแลัะการติดตามิสนับสนุน 
 (Training and Supportive
 Supervision)

7. การติดตามิแลัะการจััดการกับ 
 เห้ตุการณ์ ไมิ่พื่ึงประสงค์ (Adverse  
 Events Monitoring and Response)

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

เป็น
บางครั�ง

เป็น
บางครั�ง

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่
ที่ราบ

ไมิ่
ที่ราบ

6.1 การอบรมิ Index partner testing 
ม้ิการเน้นเรื�องการรักษาคำวามิลับ การเคำารพ
สิำท่ธิีของผู้้้รับบริการ การขอคำำายนิยอมิด้วย
คำวามิสำมัิคำรใจ และการให้บริการท้่�ไม่ิก่อให้
เกิดอันตรายกับผู้้้รับบริการ ใช่้หรือไม่ิ

6.2 ผู้้้ให้บริการ Index partner testing 
ทุ่กท่่านได้รับการอบรมิเก้�ยวกับการดำาเนินการ
จัดบริการตามิแนวท่างจัดบริการท้่�เป็นมิาตรฐาน 
ใช่้หรือไม่ิ

6.3 ผู้้้จัดการหรือหัวหน้าของหน่วยงาน
ระดับพื�นท้่�ได้ม้ิการติดตามิหนุนเสำริมิ (รวมิถึูง
การสัำงเกตและบันทึ่ก) การให้บริการ Index 
partner testing อย่างน้อยทุ่กไตรมิาสำ 
ใช่้หรือไม่ิ

7.1 ผู้้้ให้บริการ Index partner testing 
ทุ่กท่่านได้รับการอบรมิเก้�ยวกับการเกิด
เหตุการณ์์ไมิ่พึงประสำงคำ์จากบริการ และ
การจัดการกับปัญหาท้่�เกิดขึ�น ใช่้หรือไม่ิ

7.2 หน่วยบริการม้ิระบบเพื�อติดตามิและ
สืำบค้ำนรายงานการเกิดเหตุการณ์์ไม่ิพึงประสำงค์ำ 
รวมิทั่�งคำวามิรุนแรงระหว่างค่้ำใช่้หรือไม่ิ
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ดัดแปลงมิาจาก CDC. REDcap Project https://airc.cdc.
gov/surveys/index.php?s=4EJE9EJJ87

7. การติดตามิแลัะการจััดการกับ 
 เห้ตุการณ์ ไมิ่พื่ึงประสงค์ (Adverse  
 Events Monitoring and Response)
 (ต่อ)

ใช่่/
ทีุ่กครั�ง

เป็น
บางครั�ง

ไมิ่มิ่
ไมิ่เคย

ไมิ่
ที่ราบ

7.3 ผู้้้ให้บริการม้ิการซัึ่กถูามิผู้้้รับบริการ
เก้�ยวกับเหตุการณ์์ไม่ิพึงประสำงค์ำท้่�อาจเกิดขึ�น
จากบริการ Index partner testing ภายใน 
2 - 4 สัำปดาห์ นับหลังจากเสำนอบริการ 
ใช่้หรือไม่ิ

7.4 หน่วยบริการม้ิระบบท้่�ให้ผู้้้รับบริการ 
แจ้งหรือให้ข้อม้ิลแบบไมิ่ม้ิการระบุชื้�อ 
(anonymous) ผู้้้แจ้งเรื�องเหตุการณ์์ไม่ิพึง
ประสำงค์ำ ใช่้หรือไม่ิ (เช่้น การใช้้สำายด่วน 
การเข้ยนใส่ำกล่อง การแจ้งผู่้านระบบออนไลน์)

7.5 หน่วยบริการม้ิเคำรื�องมืิอสืำ�อสำารเพื�อ
สำร้างคำวามิตระหนักเก้�ยวกับสิำท่ธิีผู้้้ป่วยใน
คำวามิสำมัิคำรใจในการรับบริการ เป็น Index 
partner testing โดยไม่ิม้ิการบังคัำบ ใช่้หรือไม่ิ

7.6 ผู้้้ให้บริการ Index partner testing 
ได้พบเหตุการณ์์ไม่ิพึงประสำงคำ์และเข้ยน
รายงานเหตุการณ์์ดังกล่าว หรือไม่ิ (เช่้น 
เจ้าหน้าท้่�ตำาหนิ กล่าวหา ด้ถู้กผู้้้รับบริการ)
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ท้่�มิา http://bamras.ddc.moph.go.th/

งานพื่ัฒนาคุณภาพื่

ตัวอย่างใบรับความิคิดเห้็น

ตัวอย่างน้�สำำาหรับหน่วยบริการสุำขภาพ สำำาหรับแจกให้ผู้้้รับบริการบันทึ่ก หรือพิมิพ์ 

ใบรับคำวามิคำิดเห็นวางไว้ในจุดท้่� ผู้้้รับบริการสำามิารถูเข้าถึูง เพื�อให้ผู้้้รับบริการ 

ได้แสำดงคำวามิคิำดเห็น และแนะนำาบริการ

หน่วัยงานทีำ�ท่ำานต�องการแสดงควัามิคิดเห็น
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
รายละเอียด ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

สำถูานท้่�ติดต่อกลับ ............................................................. โท่ร. ..................................

เพื�อประโยช้น์ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป และข้อม้ิลท้่�ท่่านให้จะเก็บเป็นคำวามิลับ

      ขอขอบพระคุำณ์

ตัวอย่างช่่องที่างแสดงความิคิดเห้็น ร้องเรียน

ภาคผนวกที่่� 2
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ภาคผนวกที่่� 3

แนวที่างคำาถามิ การสัมิภาษณ์แลัะสนที่นากลัุ่มิผ่้รับบริการ

 แบบบันทึ่กน้�สำำาหรับผู้้้ให้บริการใช้้เป็นแนวท่างการสัำมิภาษณ์์ และ/หรือสำนท่นา

กลุ่มิผู้้้รับบริการ ซึึ่�งแนวคำำาถูามิสำำาหรับการสัำมิภาษณ์์ สำนท่นากลุ่มิผู้้้รับบริการน้�  

เพื�อศึกษามุิมิมิอง คำวามิคิำดเห็น และข้อเสำนอแนะสำำาหรับการพัฒนาคุำณ์ภาพบริการ 

Index partner testing ในหนว่ยบรกิารสำขุภาพ ซึ่ึ�งประเดน็ท้่�จะสัำมิภาษณ์์ หรอืสำนท่นา 

จะคำรอบคำลุมิกับการให้คำำาปรึกษา เสำนอบริการช้วนค่้ำและผู้้้สัำมิผัู้สำมิาตรวจ การให้ข้อม้ิล

เก้�ยวกับบริการท่างเลือก และการสำนับสำนุนช่้วยเหลือ การรักษาคำวามิลับ การแนะนำา

ส่ำงต่อบริการท้่�เหมิาะสำมิ อยากให้พัฒนาหรือปรับปรุงบริการส่ำวนใด

 ก่อนการสนทำนาหร่อสัมิภาษณ์ ผู้้้สัำมิภาษณ์์หรือผู้้้นำาการสำนท่นา แนะนำาตัว  

และแจ้งวัตถุูประสำงค์ำการสำนท่นาหรือสัำมิภาษณ์์ในคำรั�งน้� ระยะเวลาท้่�จะใช้้ การสำนท่นา

จะไมิ่ม้ิการเปิดเผู้ยชื้�อและข้อม้ิลส่ำวนตัวของผู้้้รับบริการ แจ้งผู้้้รับบริการให้ท่ราบว่า

สำามิารถูปฏิิเสำธีการตอบคำำาถูามิ หรือยุติการสำนท่นาในคำรั�งน้�ได้ รวมิถึูงการปฏิิเสำธีดังกล่าว

ไม่ิม้ิผู้ลต่อสิำท่ธิีการด้แลรักษาของผู้้้รับบริการ และขออนุญาตจดบันทึ่กข้อม้ิลท้่�สำนท่นากัน 

ข้อม้ิลท้่�ได้จะนำาไปสำรุปในภาพรวมิว่าบริการน้�เป็นอย่างไรในมุิมิมิองของผู้้้รับบริการ และ

บริการส่ำวนใดคำวรพัฒนา และนำาเสำนอแก่คำณ์ะท่ำางานให้บริการ Index partner testing 

ต่อไป

 ตัวัอย่างแนวัทำางคำาถามิประกอบการสัมิภาษณ์	หร่อสนทำนา

 ข้อ 1. ขออนุญาตรบกวนท่่านแนะนำาตัวสัำ�น ๆ  ชื้�อเล่น ชื้�อท้่�เพื�อน ๆ  เร้ยก ท่ำาอะไร 

อย้่ใกล้ไกลจากท้่�น้�แค่ำไหน (คำลินิก) ท่ำาไมิถึูงมิารับบบริการท้่�น้� 

 ข้อ 2. กรุณ์าเล่าให้ฟัังว่าเจ้าหน้าท้่�ได้ให้บริการช้วนค่้ำ คำนรัก ของท่่านมิาตรวจหา 

การติดเชื้�อตรวจเอช้ไอว้เป็นอย่างไร ช้อบส่ำวนใด ไม่ิช้อบส่ำวนใด

 ข้อ 3. เจ้าหน้าท้่�ได้อธิีบาย หรือให้ข้อม้ิล ขั�นตอนบริการกับท่่านอย่างไรบ้าง เช่้น 

เข้าใจง่าย ม้ิคำวามิชั้ดเจน มัิ�นใจเรื�องการรักษาคำวามิลับ ท่ำาให้ตัดสิำนใจได้ง่ายขึ�น 

 ข้อ 4. ท่่านอยากให้ม้ิการปรับปรุงบริการส่ำวนใดเพิ�มิเติมิบ้าง ในมุิมิมิองของท่่าน 

ถู้าจะปรับปรุงส่ำวนท้่�ท่่านเล่ามิา ท่างคำลินิก หน่วยบริการคำวรท่ำาอะไรเพิ�มิบ้าง

 ข้อ 5. นอกจากท้่�เล่ามิาแล้ว ท่่านม้ิประสำบการณ์์อะไรท้่�จะเล่าส่้ำกันฟัังก่อนท้่�เรา 

จะจบการพ้ดคุำยในวันน้�บ้าง
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ตัวอย่างการเตรียมิแลัะการเย่�ยมิเสริมิพื่ลัังเพื่่�อติดตามิสนับสนุนบริการ
Index partner testing (Site visit checklist)

 แบบบันทึ่กน้�สำำาหรับผู้้้ติดตามิสำนับสำนุน สำำาหรับการเตร้ยมิการและระหว่าง 

การเย้�ยมิเสำริมิพลัง ประกอบด้วยการสัำมิภาษณ์์ การสัำงเกตการปฏิิบัติงานของเจ้าหน้าท้่�

หรือผู้้้รับการติดตามิสำนับสำนุน การสัำมิภาษณ์์ผู้้้รับบริการเพื�อรับฟัังคำวามิคิำดเห็น การสำรุป

ประเด็นท้่�จัดบริการได้ด้ ประเด็นท้่าท่ายและข้อแนะนำา ร่วมิกับท้่มิของหน่วยบริการ

สุำขภาพพร้อมิกับการแลกเปล้�ยนข้อม้ิลสำะท้่อนกลับระหว่างกัน

วัันทีำ�: .................................................... หน่วัยบริการสุข้ภาพ: ........................................ 

ผู้้�ติดตามิสนับสนุน	
1. ............................................................. 2. .................................................................... 

การเตรียมิก่อนลังเย่�ยมิเสริมิพื่ลััง
(Pre-visit checklist)

สถานะการดำาเนินการ เช่่น
กำาลัังเตรียมิ เตรียมิแลั้ว ห้รืออ่�น ๆ 

1. ได้ติดต่อและนัดวันกับพื�นท้่�แล้ว ใช่้หรือไม่ิ

2. ได้ยืนยัน วัน เวลา สำถูานท้่� กับผู้้้ประสำานงานหลัก  
 (POC) กับแต่ละหน่วยงาน ใช่้หรือไม่ิ รวมิถึูง 
 ได้เตร้ยมิและสำง่จดหมิายราช้การประสำานกบั 
 หน่วยงานแล้ว ใช่้หรือไม่ิ

3. ม้ิการแจ้งกำาหนดการเย้�ยมิแก่เจ้าหน้าท้่� 
 ทุ่กหน่วยงานท้่�จะไปเย้�ยมิ ได้แก่
 3.1 ขอสำังเกตการปฏิิบัติงานของเจ้าหน้าท้่� 
  3 ท่่าน (ปฏิิบัติได้เย้�ยมิ ปฏิิบัติได้ยังไม่ิด้ 
  เจ้าหน้าท้่�ใหม่ิ)
 3.2 ขอสำนท่นา/สัำมิภาษณ์์เจ้าหน้าท้่� 3 ท่่าน
 3.3 ประชุ้มิหารือกับเจ้าหน้าท้่�ทุ่กท่่านเก้�ยวกับ 
  สิำ�งท้่�พบและสำะท้่อนกลับข้อม้ิลการลงเย้�ยมิ
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การเตรียมิก่อนลังเย่�ยมิเสริมิพื่ลััง
(Pre-visit checklist) (ต่อ)

During Site Visit Checklist สถานะการดำาเนินการ 
(ที่ำา/ไมิ่ได้ที่ำา)

สถานะการดำาเนินการ เช่่น
กำาลัังเตรียมิ เตรียมิแลั้ว ห้รืออ่�น ๆ

(ต่อ) 

4. ม้ิท้่มิหรือตัวแท่นจากชุ้มิช้นเข้าเย้�ยมิ หรือ 
 ม้ิการสัำมิภาษณ์์ผู้้้รับบริการ การให้ผู้้้รับบริการ  
 แสำดงคำวามิคิำดเห็นต่อบริการช้วนค่้ำฯ หรือ 
 บริการอื�น ๆ เก้�ยวกับเอช้ไอว้ หรือไม่ิ

5. ได้ท่บท่วนรายงานเดิมิลงพื�นท้่�ก่อนลงเย้�ยมิ  
 ทั่�งการตอบตัวช้้�วัดบริการ วิเคำราะห์จุดแข็งและ
 โอกาสำพัฒนาของหน่วยบริการท้่�จะลงเย้�ยมิ  
 หรือไม่ิ

6. การลงเย้�ยมิเสำริมิพลังได้ม้ิการมิอบหมิาย  
 หรือแบ่งงานกับท้่มิ หรือไม่ิ

7. เตร้ยมิแบบฟัอร์มิและถู่ายเอกสำารต่าง ๆ  หรือไม่ิ

1. ประเมิินเก้�ยวกับเคำรื�องมืิอต่าง ๆ เช่้น ค่้ำมืิอ แบบบันทึ่ก 
 สืำ�อบริการสุำขภาพ ม้ิใช้้หรือไม่ิ

2. ได้สัำงเกตการปฏิิบัติงานของเจ้าหน้าท้่� 3 ท่่าน หรือไม่ิ
 2.1 ปฏิิบัติได้เย้�ยมิ
 2.2 ได้ยังไม่ิด้
 2.3 เจ้าหน้าท้่�ใหม่ิ หรือม้ิอาวุโสำน้อย

3. ได้สัำมิภาษณ์์ผู้้้รับบริการอย่างน้อย 3 ท่่าน เพื�อท่ราบและ 
 เข้าใจประสำบการณ์์การเข้ารับบริการ หรือไม่ิ
 3.1 อย่างน้อย 2 ท่่าน คำวรจะเป็นผู้้้รับบริการท้่�เป็น
  กลุ่มิประช้ากรหลัก
 3.2 อย่างน้อย 1 ท่่าน เป็นผู้้้รับบริการท้่�เป็นกลุ่มิประช้ากร
  ทั่�วไป
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During Site Visit Checklist (ต่อ) สถานะการดำาเนินการ 
(ที่ำา/ไมิ่ได้ที่ำา) (ต่อ)

4. แบบบันทึ่กติดตามิบริการและแบบบันทึ่กท้่�เก้�ยวข้องอื�น ๆ   
 ได้ม้ิบันทึ่กและท่บท่วนคำวามิถู้กต้องและตรงเวลา 
 (ใช้้เวลาไม่ิเกินท้่�ประสำานกันไว้) หรือไม่ิ

5. ได้รวบรวมิข้อม้ิลจากผู้้้ติดตามิสำนับสำนุนแต่ละท่่าน 
 เพื�อนำาไปสำะท้่อนกลับและหารือกับเจ้าหน้าท้่�ในหน่วย 
 บริการสุำขภาพ

6. ได้สำะท้่อนกลับข้อม้ิลและหารือกับเจ้าหน้าท้่�ในหน่วยบริการ 
 สุำขภาพ

7. ได้ม้ิการท่บท่วนแผู้นปฏิิบัติงานจากคำรั�งท้่�แล้วและหารือ 
 ร่วมิกัน หรือไม่ิ

8. ได้ม้ิการปรับปรุงแผู้นการปฏิิบัติงาน และแก้ไขปัญหา/
 หาโอกาสำพัฒนาบริการร่วมิกับเจ้าหน้าท้่� หรือไม่ิ

9. ได้ม้ิการหารือกับหัวหน้า/ผู้้้รับผิู้ดช้อบหลักเก้�ยวกับ 
 แผู้นการปฏิิบัติงานและท่รัพยากร หรือไม่ิ

10. ได้ม้ิการนัดหมิายกับเจ้าหน้าท้่�/หน่วยบริการสุำขภาพ 
 สำำาหรับการลงเย้�ยมิคำรั�งต่อไป ก่อนกลับ หรือไม่ิ

65คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในสถานบริการสุขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner testing services)



จัุดแข็ง/
สิ่งที่่�ห้น่วยบริการที่ำาได้ด่

ข้อมิ่ลัสะที่้อนกลัับที่่�สำาคัญ
จัากผ่้ติดตามิสนับสนุน

โอกาสพื่ัฒนา/
สิ่งที่่�ยังที่ำาได้ ไมิ่ด่

ที่รัพื่ยากร/
สิ่งสนับสนุนที่่�ต้องการ
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การดำาเนินงาน Index partner testing

ตัวอย่างการบันที่ึกความิก้าวห้น้าของการจััดบริการ Index partner testing 

 แบบบันทึ่กน้�สำำาหรับผู้้้ติดตามิสำนับสำนุน โดยการสัำมิภาษณ์์เจ้าหน้าท้่�หรือผู้้้รับ 

การติดตามิสำนับสำนุน รวมิถึูงการขอด้เอกสำารและแบบบันทึ่กท้่�เก้�ยวข้องกับการจัดบริการ 

นอกจากน้�ม้ิการสำอบถูามิเพิ�มิเติมิเก้�ยวกับ คำวามิท้่าท่ายในการจัดบริการและคำวามิต้องการ 

วันท้่� ....................................... หน่วยบริการสุำขภาพ .....................................................

ผู้้้ติดตามิสำนับสำนุน  1. ...................................................................................

    2. ...................................................................................

ผู้้้รับการติดตามิสำนับสำนุน  1. ...................................................................................

    2. ...................................................................................

ผลัการดำาเนินงานในช่่วงที่่�ผ่านมิา
วันที่่� ..../...../...... ถึงวันที่่� ..../..../.....

รวมิที่ั�งห้มิด
ครั�งที่่�แลั้ว

(โปรดระบุวันที่่�) ครั�งน่�

จำานวน Index client ท้่�ได้รับการเสำนอบริการ (Offer)

จำานวน Index client ท่้�ได้ท่้�รับบริการ (Accept)

จำานวนคำ้่/หรือผู้้้สำัมิผู้ัสำของ Index client

จำานวนค่้ำ/หรือผู้้้สัำมิผัู้สำท้่�กำาลังติดต่อ/รอสำรุปผู้ลการช้วน

จำานวนคำ้่/หรือผู้้้สำัมิผู้ัสำท่้�ท่ราบสำถูานะบวกมิาก่อน

จำานวนคำ้่/หรือผู้้้สำัมิผู้ัสำท่้�ตรวจเอช้ไอว้

จำานวนคำ้่/หรือผู้้้สำัมิผู้ัสำท่้�วินิจฉีัยว่าติดเช้ื�อฯ

จำานวนค่้ำ/หรือผู้้้สัำมิผัู้สำท้่�ติดเชื้�อฯ ได้เริ�มิยาต้านเอช้ไอว้
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การดำาเนินงาน Index partner testing

ผลัการดำาเนินงานในช่่วงที่่�ผ่านมิา
วันที่่� ..../...../...... ถึงวันที่่� ..../..../.....

รวมิที่ั�งห้มิด
ครั�งที่่�แลั้ว

(โปรดระบุวันที่่�) ครั�งน่�

จำานวนคำ้่/หรือผู้้้สำัมิผู้ัสำท่้�วินิจฉีัยว่าไมิ่ติดเช้ื�อฯ

จำานวนคำ้่/หรือผู้้้สำัมิผู้ัสำท่้�ไมิ่ติดเช้ื�อฯ ได้ยาเพร็พ

หมิายเหตุ (เช่้น สัำดส่ำวนของค่้ำต่อ Index client คำวามิรุนแรงระหว่างค่้ำ วิธ้ีการช้วนท้่�ใช้้มิาก 
 การสำื�อสำารใดท่้�ใช้้แล้วมิ้ประสำิท่ธีิภาพ)

1. การจััดบริการ ใช่่ ไมิ่ใช่่ ห้มิายเห้ตุ

1.1 ผู้้้บริหารให้การสำนับสำนุนการดำาเนินงาน

1.2 มิ้แนวท่าง/แผู้นงานในการดำาเนินงานท่้�เป็น
 ลายลักษณ์์อักษร

1.3 มิ้เจ้าหน้าท่้�ได้ผู้่านการฝึกอบรมิ
 Index partner testing

1.4 มิ้ผู้้้รับผู้ิดช้อบท่้�ได้รับมิอบหมิาย

1.5 มิ้การดำาเนินการในคำลินิกยาต้านไวรัสำ

1.6 มิ้การดำาเนินการในคำลินิกให้คำำาปรึกษา

1.7 มิ้การดำาเนินการในคำลินิก/จุดบริการอื�นๆ 
 ในโรงพยาบาล

1.8 การสำ่งต่อ/เช้ื�อมิต่อบริการภายในหน่วยบริการ/ 
 โรงพยาบาล

1.9 การสำ่งต่อ/เช้ื�อมิต่อบริการกับหน่วยบริการ  
 ภายนอกโรงพยาบาล 

ขั�นตอนการจััดบริการ
1.10 เสำนอบริการช้วนคำ้่มิาตรวจ
 ใน  pre-test counseling

1.11 ขอคำำายินยอมิด้วยวาจาสำำาหรับรับบริการ 
 Index partner testing

ระบุ..........
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1. การจััดบริการ (ต่อ) ใช่่ ไมิ่ใช่่ ห้มิายเห้ตุ

1.12 ให้ข้อมิ้ลเก้�ยวกับการรักษาคำวามิลับของ 
 Index client

1.13 สำอบถูามิถึูงค่้ำ ทั่�ง 3 ประเภท่ (เพศสัำมิพันธ์ี/ใช้้เข็มิ 
 ร่วมิกัน/แมิ่-ล้ก) และบันท่ึกรายละเอ้ยดของคำ้่ 

1.14 ประเมิินคำวามิรุนแรงระหว่างคำ้่ คำรบท่ั�ง 3 ข้อ
 1.14.1 คำ้่เคำยข้่ท่้�จะท่ำาร้ายคำุณ์หรือไมิ่ 
 1.14.2 คำ้่เคำยต่อย/ต้/เตะ/ตบหรือท่ำาร้าย  
  ร่างกายหรือไมิ่ 
 1.14.3 คำ้่เคำยบังคำับให้ท่ำาสำิ�งท่้�ร้้สำึกลำาบากใจ
  ในการมิ้เพศสำัมิพันธี์หรือไมิ่

1.15 ในกรณ์้ ถู้าพบคำวามิรุนแรงระหว่างคำ้่ระดับสำ้งมิ้ 
 การช่้วยเหลือหรือส่ำงต่อไปยังหน่วยให้บริการเฉีพาะ

1.16 แจ้งผู้ลการตรวจหาการติดเช้ื�อเอช้ไอว้แก่คำ้่/
 ผู้้้สำัมิผู้ัสำภายในวันเด้ยวกันกับวันท่้�สำ่งตรวจ 
 (Same day result)

1.17 ในกรณ์้คำ้่/ผู้้้สำมัิผัู้สำ พบว่ามิ้การติดเช้ื�อฯ 
 มิ้การสำ่งต่อ/เริ�มิการรักษาด้วยยาต้านเอช้ไอว้

1.18 ในกรณ์้คำ้่/ผู้้้สัำมิผัู้สำ พบว่า ไมิ่มิก้ารติดเช้ื�อฯ 
 มิ้การสำ่งต่อ/ให้บริการยาป้องกันก่อนการสำัมิผู้ัสำ  
 (เพร็พ)

1.19 มิ้วิธี้การ หรือเคำรื�องมิือท่้�ช้่วยให้ติดตามิผู้ล
 การดำาเนินงานของแต่ละขั�นตอน เช่้น การด้ข้อม้ิล  
 จากโปรแกรมิ การใช้้ alert system ใน calendar  
 การใช้้แกนนำา

วิธี่การช่วนค่่ของ Index client มิาตรวจัเอช่ไอวีที่่�ได้ใช่้

1.20 ใช้้วิธี้ Index client ช้วนคำ้่มิาตรวจ ให้คำ้่มิาเอง

1.21 ใช้้วิธี้เจ้าหน้าท้่�เป็นผู้้้ท่้�ช้วนคำ้่ของ Index client  
 มิาตรวจเอช้ไอว้
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1. การจััดบริการ (ต่อ)

2. การจััดการข้อมิ่ลั

ใช่่

ใช่่

ไมิ่ใช่่

ไมิ่ใช่่

ห้มิายเห้ตุ

ห้มิายเห้ตุ

1.22 ใช้้วิธี้โดยถู้า Index client ช้วนไมิ่ได้ใน 14 วัน  
 เจ้าหน้าท่้�เป็นผู้้้ท่้�ช้วนคำ้่ของ Index client 
 มิาตรวจเอช้ไอว้เอง

1.23 ใช้้วิธี้ Index client ช้วนคำ้่/ผู้้้สำัมิผู้ัสำ
 มิาพบเจ้าหน้าท่้�ด้วยกัน

2.1 มิ้เจ้าหน้าท่้�รับผู้ิดช้อบในการบันท่ึกข้อมิ้ล 
 Index partner testing

2.2 มิ้เฉีพาะเจ้าหน้าท่้�ท่้�ได้รับมิอบหมิายเข้าด้ข้อมิ้ล  
 ของผู้้้รับบริการได้ 

2.3 มิ้การเก็บแบบบันท่ึกข้อมิ้ลในต้้ท่้�มิ้กุญแจปิด/
 ล็อกได้

2.4 มิ้การตรวจสำอบข้อมิ้ลในแบบบันท่ึก 
 Index partner testing กับข้อม้ิลในเวช้ระเบ้ยน  
 หรือ HIS หรือ NAP ให้ตรงกัน

2.5 มิ้การตรวจสำอบคำวามิถู้กต้องของข้อมิ้ล
 ในแบบบันท่ึก Index partner testing 
 กับข้อมิ้ลในโปรแกรมิ (Electronic data)

2.6 ข้อมิ้ลท่้�พบว่าบันท่ึกคำลาดเคำลื�อนในคำรั�งท่้�แล้ว 
 ได้ท่ำาการแก้ไขเป็นท่้�เร้ยบร้อย

2.7 บันท่ึกผู้ลการตรวจหาการติดเช้ื�อเอช้ไอว้
 ของคำ้่ลงในโปรแกรมิ NAP

รายละเอียดเพิ�มิเติมิ
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
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3. การบริห้ารจััดการ

2. การจััดการข้อมิ่ลั (ต่อ)

ใช่่

ใช่่

ไมิ่ใช่่

ไมิ่ใช่่

ห้มิายเห้ตุ

ห้มิายเห้ตุ

3.1 ม้ิการประชุ้มิ/สืำ�อสำารภายในหน่วยงานเป็นประจำา  
 อย่างน้อยเดือนละ 1 คำรั�ง

3.2 มิ้การประชุ้มิ/สำื�อสำารกับเคำรือข่ายเป็นประจำา 
 ทุ่กไตรมิาสำ เช้่น ในอำาเภอ จังหวัด

3.3 มิ้ช้ื�อเจ้าหน้าท่้�และเบอร์สำำาหรับติดต่อ เวลามิ้
 ข้อสำงสำัย หรือปัญหาในการดำาเนินงานท่้�สำามิารถู 
 สำอบถูามิได้ท่ันท่้

3.4 มิ้การตรวจสำอบเอกสำารท่้�เก้�ยวข้องว่าเพ้ยงพอ  
 เป็นประจำาทุ่กเดือน

3.5 มิ้เอกสำารสำำาหรับใช้้ในการจัดบริการท่้�เก้�ยวข้อง 
 เพ้ยงพอ เช้่น แบบบันท่ึก นามิบัตร และอื�น ๆ 

3.6 มิ้งบประมิาณ์ในการสำนับสำนุนการจัดบริการ
 สำ่วนน้�เพ้ยงพอ

3.7 ได้รับการสำนับสำนุนอื�น ๆ จากส่ำวนกลางและเคำรือข่าย

2.8 มิ้การนำาข้อมิ้ลไปใช้้ในการพัฒนาการบริการ 
 และนำาเสำนอผู้้้บริหาร หรือเผู้ยแพร่แก่
 ผู้้้ท่้�มิ้สำ่วนเก้�ยวข้อง

รายละเอียดเพิ�มิเติมิ
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................

รายละเอียดเพิ�มิเติมิ
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
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ภาคผนวกที่่� 6

ตัวอย่างการสัมิภาษณ์ผ่้รับบริการด้วยการให้้คะแนน (Scorecard)

 แบบบันทึ่กน้�ใช้้สำำาหรับการสัำมิภาษณ์์ผู้้้รับบริการ โดยผู้้้สัำมิภาษณ์์อาจเป็นผู้้้ท้่�ไม่ิม้ิ

ส่ำวนได้ส่ำวนเส้ำยในการบริการ เพื�อลดท่อนอคำติของข้อม้ิลท้่�ได้ หากในพื�นท้่�ม้ิการติดตามิผู้ล 

จากการจัดบริการโดยชุ้มิช้น (Community-led monitoring; CLM) สำามิารถูประสำานงาน 

เพื�อดำาเนินการร่วมิกัน โดยขอให้หน่วยงานชุ้มิช้นท้่�รับผิู้ดช้อบเรื�อง CLM เป็นผู้้้ดำาเนิน

การสำัมิภาษณ์์ หากไมิ่ม้ิ CLM ผู้้้ท้่�ให้การติดตามิสำนับสำนุนเพื�อพัฒนาคุำณ์ภาพบริการ 

สำามิารถูใช้้แบบบันทึ่กน้�เพื�อได้ข้อม้ิลสำะท้่อนกลับจากผู้้้รับบริการ 

คำาแนะนำา: การสำัมิภาษณ์์ผู้้้รับบริการด้วยการให้คำะแนน (scorecard) ออกแบบมิา 

เพื�อให้ผู้้้รับบริการสำามิารถูช่้วยในการติดตามิบริการ Index partner testing แนวคำำาถูามิ

ท้่�อย้่ในชุ้ดน้�จะช่้วยให้ท่ราบประเด็นต่าง ๆ ท้่�เก้�ยวข้องกับบริการน้�และช่้วยระบุว่าจุด 

หรือขั�นตอนใดคำวรปรับปรุง ซึึ่�งม้ิคำะแนนระหว่าง 0 - 5 โดย 

 คำะแนน “0” แสำดงว่า บริการนั�นยังไม่ิม้ิหรือไม่ิม้ิการเสำนอบริการ Index partner 

testing 

 คำะแนน “1 - 4” แสำดงว่า คุำณ์ภาพบริการม้ิตั�งแต่บริการไม่ิด้มิาก ๆ  (1) จนถึูงบริการ

ได้ด้เย้�ยมิ (4)

 โดยแนะนำาให้ท่ำาทุ่กไตรมิาสำร่วมิกับท้่มิชุ้มิช้น คำวามิท้่าท่ายหรือสิำ�งท้่�ค้ำนพบน้�  

คำวรม้ิการเสำนอต่อหัวหน้าหรือผู้้้บริหารเพื�อหารือและตกลงประเด็นพัฒนาคุำณ์ภาพ 

การให้บริการร่วมิกัน หลังจากนั�นนำาประเด็นท้่�ได้มิาจัดท่ำาเป็นแผู้นงานพัฒนาคุำณ์ภาพ

บริการของหน่วยบริการสุำขภาพและนำาเสำนอในท้่�ประชุ้มิคำรั�งถัูดไป

 ตัวอยา่งของการใหค้ำะแนนซึ่ึ�งสำามิารถูนำาไปประยกุต์ใช้้ให้เหมิาะสำมิกบับริบท่ของ

พื�นท้่�ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการให้คำะแนนน้� เจ้าหน้าท้่�คำวรท่ำางานร่วมิกับ 

ท้่มิชุ้มิช้น หรือตัวแท่นผู้้้รับบริการ ในการช่้วยกันเลือก หรือด้คำำาถูามิ ภาษาท้่�ใช้้ถูามิ เช่้น 

อาจจะลดจำานวนคำำาถูามิ เปล้�ยนคำำาท้่�ใช้้ถูามิ 

72 คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในสถานบริการสุขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner testing services)



รีบปรุงปรุงแลัะแก้ ไข ต้องปรับปรุง ได้ตามิที่่�ตั�งไว้ เกินความิคาดห้มิาย

การกำาห้นดความิห้มิายของคะแนน

0 1 2 3 4

ไม่ิม้ิบริการ/ 

ไม่ิได้ท่ำา

ไม่ิด้มิาก ๆ  

(very poor)

ไม่ิด้ (poor) ด้ (Good) ด้เย้�ยมิ (Excellent)

สำาหรับผู้้�สัมิภาษณ์/ผู้้�ถามิอ่าน : ขอบคุำณ์ท่่านท้่�ได้มิาคุำยกันวันน้� วันน้�เราอยากได้คำวามิเห็น 

ข้อเสำนอแนะหรือประเด็นต่าง ๆ ท้่�เก้�ยวกับบริการช้วนค่้ำ/แฟัน/คำนรักมิาตรวจเอช้ไอว้ 

ท้่�คำลินิก/โรงพยาบาล .................................... ขออนุญาตท่วนกับท่่านว่าบริการช้วนค่้ำ 

มิาตรวจฯ หรือ Index partner testing นั�นช่้วยให้พาค่้ำ/คำนรัก/หรือแม้ิแต่ล้กของ 

ผู้้้ติดเชื้�อฯ มิาตรวจเอช้ไอว้ ซึึ่�งอาจจะเป็นผู้้้ติดเชื้�อรายใหม่ิ หรือรายเก่าท้่�กินยาอย้่  

แต่ยงัตรวจพบไวรัสำในกระแสำเลือด ซึึ่�งจะช่้วยค่้ำ/คำนรัก/ล้กให้ได้รับการด้แลท้่�รวดเร็ว เช่้น 

ถู้าเพิ�งม้ิการติดเชื้�อเอช้ไอว้จะได้ร้บรักษาด้วยการกินยา ซึึ่�งจะท่ำาให้แข็งแรงและลดคำวามิเส้ำ�ยง 

ในการจะป่วยเป็นโรคำติดเชื้�อฉีวยโอกาสำอื�น ๆ หรือถู้าตรวจแล้วไม่ิพบเชื้�อจะได้ป้องกัน 

ไม่ิให้ติดเชื้�อต่อไป

โดยมีิวิัธีีชื่วันค่้มิาตรวัจัให�เล่อก	4	วิัธีี คืำอ 

 (1) ผู้้้ติดเชื้�อเอช้ไอว้ (ท้่�เราท่ราบกันว่าคืำอ Index client) กลับไปคุำยกับค่้ำและ 

ช้วนกันมิาตรวจเอช้ไอว้ท้่�คำลินิก (2) ผู้้้ติดเชื้�อเอช้ไอว้ลองช้วนค่้ำมิาตรวจเองก่อน ถู้า 14 วัน

แล้วยังช้วนไม่ิได้เจ้าหน้าท้่�จะช่้วยช้วนอ้กท้่ (3) เป็นแบบท้่�ม้ิเจ้าหน้าท้่� ผู้้้ติดเชื้�อและค่้ำ  

นั�งคุำยกันสำามิคำน โดยเจ้าหน้าท้่�จะช่้วยให้ข้อม้ิลและช้วนค่้ำตรวจเอช้ไอว้ และสุำดท้่าย  

(4) เจ้าหน้าท้่�จะช้วนเอง โดยจะขอเบอร์ติดต่อ ไลน์ของค่้ำและอาจจะโท่ร หรือส่ำงไลน์ไปช้วน 

โดยไม่ิบอกว่าได้เบอร์มิาจากใคำร ค่้ำจะไม่ิท่ราบผู้ลการตรวจของตัว Index client 

 หลังจากได้ท่บท่วนบริการช้วนค่้ำฯ ดิฉัีน/ผู้มิขออนุญาตช้วนท่่านตอบคำำาถูามิ 

ต่อไปน้�ว่าหน่วยบริการให้บริการช้วนค่้ำมิาตรวจ เป็นอย่างไร ด้หรือป่าว ด้มิากน้อยแค่ำไหน

ท้่�เลือกถูามิท่่านเพราะเห็นว่าท่่านกำาลังรับการรักษาอย้่ท้่�โรงพยาบาลน้� คำำาตอบ 

หรือคำวามิเห็นท้่�ได้จากท่่านจะนำาไปคำละรวมิกับคำำาตอบของท่่านอื�น ๆ ท้่�มิารับบริการ

เหมืิอนกับท่่าน ดังนั�นท่่านไม่ิต้องกังวลว่าจะม้ิชื้�อหรือข้อม้ิลน้�มิาจากท่่าน ถู้าคำำาถูามิใน
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ข้อใดท่่านร้้สึำกไม่ิสำบายใจท้่�จะตอบ หรือเล่าต่อ ท่่านสำามิารถูปฏิิเสำธีได้ หรือไม่ิตอบได้ 

อย่างไรก็ตามิคำำาตอบ ข้อคิำดเห็นต่าง ๆ  ท้่�ท่่านให้ในวันน้�นอกจากจะช่้วยให้ท่างท้่มิเจ้าหน้าท้่�

หรือผู้้้ให้บริการมัิ�นใจว่าปลอดภัยและม้ิมิาตรฐานตามิท้่�ผู้้้รับบริการต้องการแล้ว ยังจะนำา

กลับไปปรับปรุงพัฒนาคุำณ์ภาพบริการช้วนค่้ำมิาตรวจฯ และบริการเอช้ไอว้อื�น ๆ  ต่อไปด้วย

 แต่ละคำำาถูามิท้่�จะถูามิ ท่่านเพ้ยงแค่ำตอบว่าม้ิ หรือไม่ิม้ิ และหากว่า “ม้ิ” บริการ

หรือสิำ�งท้่�ท่่านได้รับเป็นอย่างไร “ไม่ิด้มิาก ๆ ” “ไม่ิด้” “ด้” “ด้เย้�ยมิ” หรือท่่าน อาจช้้�เลือก

หน้ายิ�มิ หน้าบึ�งในแผู่้นน้� (ส่ำวนน้�ผู้้้สัำมิภาษณ์์ เตร้ยมิภาพ emoji มิาด้วย) และหลังจาก

ท้่�ท่่านให้คำะแนนแล้วช่้วยเล่าต่ออ้กสัำกนิดว่าท่ำาไมิให้คำะแนนน้� และม้ิอะไรท้่�อยากจะ

แนะนำาเพิ�มิเติมิบ้าง

แนวคำำาถูามิสำำาหรับสัำมิภาษณ์์ผู้้้รับบริการ Index partner testing ม้ิดังน้�

คำาถามิ
คะแนน
(0 - 4)

เห้ตุผลั
การให้้
คะแนน

แนะนำา
บริการ

A การให้้บริการปรึกษาเรื�องการช่วนค่่มิาตรวจัเอช่ไอวี

คำาแนะนำา: กรุณ์าเล่า/อธิีบายให้ฟัังได้ ว่าเจ้าหน้าท้่� หรือผู้้้ให้บริการปรึกษาได้ให้บริการ 
 ช้วนค่้ำของท่่านมิาตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้ ตามิท้่�จะถูามิต่อไปน้� 
 เป็นอย่างไรบ้าง

1. ได้มิ้การท่ักท่ายท่่าน และ/หรือท่ำาให้ท่่านร้้สำึก 
 สำบายใจ

2. การเสำนอบริการแก่ท่่าน ท่ำาในห้องท่้�มิ้คำวามิ 
 เป็นสำ่วนตัวหรือคำนอื�นไมิ่ได้ยินว่าท่่านคำุยอะไร

3. ได้อธีิบายคำวามิสำำาคำัญหรือคำวามิจำาเป็น
 ในการช้วนคำ้่/แฟัน หรือล้กมิาตรวจเอช้ไอว้
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คำาถามิ
คะแนน
(0 - 4)

เห้ตุผลั
การให้้
คะแนน

แนะนำา
บริการ

A การให้้บริการปรึกษาเรื�องการช่วนค่่มิาตรวจัเอช่ไอวี (ต่อ)

B การขอคำายินยอมิ

4. อธีิบายถูึง การช้วนคำ้่มิาตรวจเอช้ไอว้คำืออะไร  
 และท่ำาไมิท่้�คำลินิกได้เสำนอบริการน้�แก่ผู้้้ติดเช้ื�อ 
 เอช้ไอว้

5. บอกคำวามิเสำ้�ยงและประโยช้น์ของบริการ
 การช้วนคำ้่มิาตรวจเอช้ไอว้

6. บอกท่างเลือก 4 วิธี้ในการช้วนคำ้่มิาตรวจ
 (ได้แก่ ผู้้้รับบริการไปช้วนเอง ผู้้้รับบริการลอง 
 ช้วนเองก่อน ถู้าไมิ่สำำาเร็จเจ้าหน้าท่้�ช้่วยช้วน  
 เจ้าหน้าท่้�ช้่วยช้วนคำ้่ให้ ผู้้้รับบริการช้วนคำ้่มิาท่้�  
 คำลินิกแล้วเจ้าหน้าท่้�นั�งคำุยพร้อมิกัน 3 คำน) 
 รวมิถูึงประโยช้น์และข้อคำวรระวังของแต่ละวิธี้

7. อธีิบายเก้�ยวกับการแจ้งคำ้่เพื�อช้วนมิาตรวจฯ  
 สำามิารถูท่ำาโดยไมิ่ต้องเปิดเผู้ยข้อมิ้ลของผู้้้ช้วน  
 (anonymously) ซึ่ึ�งหมิายถูึงคำ้่จะไมิ่ท่ราบ 
 สำถูานะการติดเช้ื�อของท่่าน

8. ได้ถูามิและขอข้อมิ้ลคำ้่/แฟัน และล้กของท่่าน 
 ด้วยคำวามิเป็นมิิตร ไมิ่มิ้ท่่าท่างไมิ่ด้กับท่่าน 
 ใช้่หรือไมิ่

1. ได้อธิีบาย การช้วนค่้ำมิาตรวจเอช้ไอว้เป็นบริการ  
 ท่้�ไมิ่บังคำับ ขึ�นอย้่กับคำวามิสำมิัคำรใจของท่่าน 
 ใช้่หรือไมิ่ ซึ่ึ�งหมิายถูึงท่่านสำามิารถูตอบตกลง  
 หรือปฏิิเสำธีท่้�จะรับบริการน้�ได้ หรือให้ข้อมิ้ล 
 ของคำ้่/ล้กของท่่าน
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คำาถามิ
คะแนน
(0 - 4)

เห้ตุผลั
การให้้
คะแนน

แนะนำา
บริการ

B การขอคำายินยอมิ (ต่อ)

C การรักษาความิลัับ

D การประเมิินความิรุนแรงระห้ว่างค่่ แลัะเห้ตุการณ์ ไมิ่พื่ึงประสงค์

2. มิ้การขอคำำายินยอมิจากท่่านหรือไมิ่ ตัวอย่าง 
 เช้่น เป็นการให้ท่่านตอบรับด้วยคำำาพ้ด หรือ
 เซึ่็นต์ช้ื�อในใบยินยอมิ

3. หากท่่าน เลือกวิธี้แจ้งคำ้่ แบบผู้้้รับบริการลอง 
 ช้วนด้วยตนเองก่อน ถู้าไม่ิสำำาเร็จเจ้าหน้าท้่�ช่้วยช้วน  
 เจ้าหน้าท้่�ช่้วยช้วนค่้ำให้ เจ้าหน้าท้่�ได้ม้ิการขออนุญาต 
 ท่่านในการจะติดต่อกับคำ้่ของท่่านหรือไมิ่

4. มิ้การแจ้งกับท่่านว่า สำามิารถูตอบปฏิิเสำธีกับ 
 บริการช้วนคำ้่ได้ โดยไมิ่ต้องกลัวว่าจะมิ้ผู้ล 
 ต่อการรับบริการสำุขภาพของท่่าน

1. ได้อธีิบายกับท่่านเรื�องการรักษาคำวามิลับข้อมิ้ล 
 ของท่่าน รวมิถูึงข้อมิ้ลของคำ้่ แฟัน และล้ก ๆ  
 ของท่่าน 

2. ได้อธีิบายถูึง นอกจากตัวเจ้าหน้าท่้�ท่้�ท่่านคำุย/ 
 ปรึกษาด้วยแล้ว ข้อมิ้ลหรือประวัติเก้�ยวกับ 
 สำุขภาพของท่่านจะมิ้การแช้ร์กับเจ้าหน้าท่้�ใน 
 หน่วยบริการ เพื�อให้การด้แลรักษาท่่าน
 ได้อย่างถู้กต้อง เหมิาะสำมิต่อไป

1. ได้ม้ิการถูามิถึูงค่้ำแต่ละรายของท่่านว่าเคำยท่ำาร้าย 
 ร่างกาย บังคำับให้มิ้เพศสำัมิพันธี์ หรือดุด่า ด้ถู้ก  
 ท่่านหรือไมิ่
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คำาถามิ
คะแนน
(0 - 4)

เห้ตุผลั
การให้้
คะแนน

แนะนำา
บริการ

D การประเมิินความิรุนแรงระห้ว่างค่่ แลัะเห้ตุการณ์ ไมิ่พื่ึงประสงค์ (ต่อ)

2. (ถ�ามิี)	ได้มิ้การท่บท่วนวิธี้การช้วนคำ้่กับท่่าน 
 อ้กคำรั�งว่าวิธี้ช้วนใดเหมิาะสำมิท่้�ช้่วยให้ท่่าน 
 ปลอดภัย รวมิถูึงไมิ่ต้องช้วนคำ้่มิาตรวจก็ได้ 
 หากประเมิินแล้วยังไมิ่แน่ใจว่าท่่านจะปลอดภัย

3. (ถ�ามิี)	เจ้าหน้าท่้�ได้อธีิบายถูึงบริการท่้�ช้่วยเรื�อง 
 ปัญหาคำวามิรุนแรงระหว่างคำ้่ เช้่น หน่วยสำังคำมิ  
 สำงเคำราะห์ ศ้นย์ไร้ท่้�พึ�ง หน่วยจิตเวช้

คำาแนะนำา: ตอนน้�จะช้วนท่่านลองท่บท่วน หรือคิำดย้อนกลับไปตอนท้่�มิาคำลินิก 
 คำรั�งแรกว่า หลังจากท้่�ท่่านได้รับบริการช้วนค่้ำมิาตรวจเอช้ไอว้แล้ว 
 เจ้าหน้าท้่�/ผู้้้ให้บริการปรึกษาได้ให้ข้อม้ิล ถูามิหรือเสำนอบริการต่อไปน้�กับ 
 ท่่านอย่างไร

E การบริการช่วนค่่ฯ ในห้น่วยบริการ

4. ท่่านได้รับอันตราย ถู้กท่ำาร้ายร่างกาย/จิตใจ ขมิข่้
 หรืออันตรายอื�นจากคำ้่ของท่่าน เพราะการรับ 
 บริการช้วนคำ้่ หรือไมิ่

5. (ถ�ามิี)	ท่่านช้่วยเล่าหรือบอกได้หรือไมิ่ว่าใน
 โรงพยาบาล หรือชุ้มิช้นมิ้ท่้�ไหนท่้�ท่่านสำามิารถู 
 เข้าไปปรึกษา หรือขอคำวามิช้่วยเหลือได้

1. ผู้้้ให้บริการปรึกษาเสำนอบริการช้วนคำ้่มิาตรวจ 
 และบริการอื�น ๆ ด้วยคำวามิเป็นมิิตรและม้ิทั่กษะ/ 
 มิ้คำวามิร้้

2. การให้บริการช้วนคำ้่มิาตรวจฯ และบริการอื�น ๆ  
 ใช้้เวลาเหมิาะสำมิ ไมิ่รอนาน คำิวไมิ่ยาว

คำาแนะนำา: กรุณ์าเล่าถึูงคำลินิกให้บริการช้วนค่้ำมิาตรวจฯ กับท่่านเป็นอย่างไรบ้าง 
 หรือด้แค่ำไหน
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คำาถามิ
คะแนน
(0 - 4)

เห้ตุผลั
การให้้
คะแนน

แนะนำา
บริการ

E การบริการช่วนค่่ฯ ในห้น่วยบริการ (ต่อ)

3. มิ้การปกป้องคำวามิลับของผู้้้รับบริการ

4. มิ้การติดป้ายเรื�องสำิท่ธีิผู้้้ป่วยในท่้�ผู้้้รับบริการ 
 มิองเห็นได้ เช้่น พื�นท่้�พักรอ บอร์ดติดป้าย 
 ประช้าสำัมิพันธี์

5. มิ้กล่อง สำายด่วน หรือเว็บไซึ่ต์ของหน่วยงาน  
 รับข้อร้องเร้ยน คำวามิคำิดเห็นและข้อเสำนอแนะ 
 ต่าง ๆ โดยไม่ิม้ิการเปิดเผู้ยชื้�อและรักษาคำวามิลับ

6. ท่่านได้เคำยร้องเร้ยน หรือเสำนอข้อคิำดเห็นเก้�ยวกับ 
 บริการมิาก่อนหน้าน้�หรือไม่ิ ถู้าม้ิ รบกวนสำอบถูามิ 
 ท่่านว่ามิ้เจ้าหน้าท่้�ติดต่อท่่านกลับไปเพื�อขอ 
 รายละเอ้ยดเพิ�มิเติมิ หรือแจ้งคำวามิคำืบหน้า  
 หรือการแก้ไขปัญหาให้ท่่านหรือไมิ่ อย่างไร

สรุปประเด็นทีำ�พบจัากผู้้�รับบริการ	 เพ่�อเสนอกับหัวัหน�า/ผู้้�บริหารข้องหน่วัยบริการ	
(ระหว่างการจัดท่ำาสำรุป อาจม้ิการหารือข้อคิำดเห็นและเสำนอแนะจากเจ้าหน้าท้่�เพิ�มิเติมิ 
เนื�องจากบางประเด็นท้่�ผู้้้รับบริการเล่า ได้ม้ิการปรับปรุงบริการ/กำาลังดำาเนินการ/หรือ
แก้ไขไปเร้ยบร้อยแล้ว)
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1. คำณ์ะกรรมิการแห่งช้าติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ำ. ยุท่ธีศาสำตร์แห่งช้าติ 

ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ำ พ.ศ. 2560-2573. กรุงเท่พมิหานคำร: เอ็นซ้ึ่ คำอนเซึ่ปต์ 2560.

2. กองโรคำเอดส์ำและโรคำติดต่อท่างเพศสัำมิพันธ์ี. แนวท่างการจัดบริการช้วนค่้ำของ 

ผู้้้ติดเชื้�อ เอช้ไอว้มิาตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้. กรุงเท่พฯ: อักษรกราฟัฟิัคำ 

แอนด์ด้ไซึ่น์; 2564.

3. กองโรคำเอดส์ำและโรคำติดต่อท่างเพศสัำมิพันธ์ี. เอกสำารประชุ้มิการช้วนค่้ำของ 

ผู้้้ติดเชื้�อเอช้ไอว้มิาตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้. 2563. [อินเตอร์เน็ต]. [สำืบค้ำน 

เมืิ�อ 10 มิกราคำมิ 2565]. เข้าถึูงได้จาก: https://www.prepthai.net/

4. The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Safe and 

Ethical Index Testing Services. Jul 2020. [อินเตอร์เน็ต]. [cites 2021 Sep 9]. 

เข้าถึูงได้จาก https://www.pepfarsolutions.org/resourcesandtools- 

2/2020/7/10/pepfar-guidance-on-implementing-safe-and-ethical- 

index- testing-services 

5. Marquez L, Klean, L. . U.S. Agency for International Development.  
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old problems. [maximizing access and quality initiative MAQ  
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ส่วันทีำ�	 1	 โปรดกรอกข้อคำวามิลงในช่้องว่างหรือใส่ำเคำรื�องหมิาย ü  ในช่้องคำำาตอบ 
  ตามิคำวามิคิำดเห็นของท่่าน
	 	1.	ข้�อม้ิลทัำ�วัไป	(ปรับเล่อกตามิควัามิต�องการ)

   เพศ [  ] หญิง  [  ] ช้าย
   อายุ [  ] ตำ�ากว่า 25 ปี [  ] 26 - 35 ปี [  ] 36 - 45 ปี
         [  ] 46 - 55 ปี [  ] มิากกว่า 55 ปีขึ�นไป
   วุัฒิการศึกษา
    					[  ] ตำ�ากว่าปริญญาตร้ [  ] ปริญญาตร้ 
    					[  ] ส้ำงกว่าปริญญาตร้
	 		 ตำาแหน่งงาน
    					[  ] แพท่ย์ [  ] พยาบาล
    					[  ] นักวิช้าการ	 [  ] นักวิท่ยาศาสำตร์
       		[  ] อื�น ๆ ระบุ ......................................................................... 
	 		 หน่วัยงาน
    					[  ] สำสำจ. [  ] สำสำอ.
    					[  ] โรงพยาบาล [  ] รพสำต.
    					[  ] อปท่. [  ] อื�น ๆ ระบุ .....................................
	 		 ท่ำานทำำางานในตำาแหน่งปัจัจุับัน เป็นระยะเวลา...................ปี

แบบสอบถามเรื่่�อง
การื่ใช้้ปรื่ะโยช้น์์ความพึึงพึอใจและความไม่พึึงพึอใจต่่อค่่มือการื่ติ่ดต่ามสนั์บสนุ์น์เพ่ึ�อพัึฒน์าคุณภาพึ
การื่จัดบรื่ิการื่ช้วน์ค่่ของผู้่้ต่ิดเช้ื�อเอช้ไอวีมาต่รื่วจหาการื่ต่ิดเช้ื�อเอช้ไอวีใน์สถาน์บรื่ิการื่สุขภาพึ 

(Supportive supervision manual for quality index partner testing services)

คำาชีื่�แจัง แบบสำอบถูามิน้�จัดท่ำาขึ�นเพื�อสำำารวจคำวามิคิำดเห็นเรื�องการใช้้ประโยช้น์คำวามิพึงพอใจ  
 และคำวามิไม่ิพึงพอใจต่อ ค่้ม่ิอการติดตามิสนับสนุนเพ่�อพัฒนาคุณภาพการ 
	 จััดบริการชื่วันค่้ข้องผู้้�ติดเช่ื่�อเอชื่ไอวีัมิาตรวัจัหาการติดเช่ื่�อเอชื่ไอวีัใน 
	 สถานบริการสุข้ภาพ	(Supportive	supervision	manual	for	quality	index	 
	 partner	testing	services)
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ข้�อม้ิลการใชื่�ประโยชื่น์ค่้ม่ิอการติดตามิสนับสนุนเพ่�อพัฒนาคุณภาพการจััดบริการ
ชื่วันค่้ข้องผู้้�ติดเช่ื่�อเอชื่ไอวีัมิาตรวัจัหาการติดเช่ื่�อเอชื่ไอวีัในสถานบริการสุข้ภาพ	

(Supportive	supervision	manual	for	quality	index	partner	testing	services)

 1. ท่่านเคำยเห็น/เคำยได้ยิน/เคำยท่ราบเก้�ยวกับค่้ำมืิอการติดตามิสำนับสำนุนเพื�อ

พัฒนาคุำณ์ภาพการจัดบริการช้วนค่้ำของผู้้้ติดเชื้�อเอช้ไอว้มิาตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้ใน

สำถูานบริการสุำขภาพ (Supportive supervision manual for quality index partner 

testing services) เก้�ยวกับมิาก่อนหรือไม่ิ

   [  ]  เคำยเห็น [  ] เคำยได้ยิน  

   [  ]  เคำยท่ราบ  [  ] ไม่ิเคำยเลย

 2. ท่่านเคำยใช้้ หรือ /อ่าน หรือ/เข้าร่วมิการอบรมิ หรือจัดบริการ Index partner 

testing หรือไม่ิ

   [  ]  เคำย  [  ] ไม่ิเคำย

 3. ท่่านได้รับ ค่้ำมืิอการติดตามิสำนับสำนุนเพื�อพัฒนาคุำณ์ภาพการจัดบริการช้วนค่้ำ 

ของผู้้้ติดเชื้�อเอช้ไอว้มิาตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้ในสำถูานบริการสุำขภาพ (Supportive 

supervision manual for quality index partner testing services) เมืิ�อใด 

โปรดระบุ ................(เดือน/ปี) …...………….
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 4. ท่่านได้รับค่้ำมืิอการติดตามิสำนับสำนุนเพื�อพัฒนาคุำณ์ภาพการจัดบริการช้วนค่้ำ

ของผู้้้ติดเชื้�อเอช้ไอว้มิาตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้ในสำถูานบริการสุำขภาพ (Supportive 

supervision manual for quality index partner testing services) โดยวิธ้ีการ 

(ตอบได้มิากกว่า 1 ข้อ)

    [  ] สืำบค้ำนเอง [  ] เข้าร่วมิอบรมิ/ประชุ้มิ

    [  ] ได้รับต่อจากเพื�อน/คำนร้้จัก [  ] ได้รับแจกจากการท่ำางานปกติ

    [  ] ได้รับท่างไปรษณ้์ย์ [  ] ได้รับจากหน่วยงานต้นสัำงกัด

    [  ] อื�น ๆ .................................................................................................

 5. ท่่านได้ประโยช้น์จาก ค่้ำมืิอการติดตามิสำนับสำนุนเพื�อพัฒนาคำุณ์ภาพการจัด

บริการช้วนค่้ำของผู้้้ติดเชื้�อเอช้ไอว้มิาตรวจหาการติดเชื้�อเอช้ไอว้ในสำถูานบริการสุำขภาพ 

(Supportive supervision manual for quality index partner testing services) 

ในเรื�องใด (ตอบได้มิากกว่า 1 ข้อ) 

*(จัำาเป็นต�องมีิคำาถามินี�)

    [  ] ไม่ิได้ประโยช้น์ (จำาเป็นต้องม้ิคำำาตอบน้�) โปรดอธิีบาย*............................

    [  ] ติดตามิข้อม้ิลข่าวสำาร [  ] สืำบค้ำนข้อม้ิล 

    [  ] เผู้ยแพร่  [  ] ใช้้เป็นแนวท่างในการท่ำางาน

    [  ] ใช้้ในการดำาเนินช้้วิต [  ] ใช้้เป็นตัวอย่างในการสำร้างผู้ลิต

    [  ] อ้างอิง [  ] อื�น ๆ ……………….............…….

ส่วันทีำ�	 2	 แบบสอบถามิส่วันนี�	 เป็นการประเมิินควัามิพึงพอใจัและไม่ิพึงพอใจัข้อง 

	 		 ท่ำานต่อผู้ลิตภัณฑ์์โดยควัามิหมิายข้องระดับควัามิพึงพอใจั ม้ิดังน้� 

 0 หมิายถึูง ไม่ิพึงพอใจ

 1  หมิายถึูง  พอใจน้อยท้่�สุำด   

 2  หมิายถึูง  พอใจน้อย 

 3  หมิายถึูง  พอใจมิาก   

 4  หมิายถึูง  พอใจมิากท้่�สุำด
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ประเด็นความิพื่ึงพื่อใจั
4

พื่อใจั
มิากที่่�สุด

3
พื่อใจั
มิาก

2
พื่อใจั
น้อย

1
พื่อใจั

น้อยที่่�สุด

0
ไมิ่พื่ึง
พื่อใจั

(ให้้ระบุ)
สาเห้ตุ

ไมิ่พื่ึงพื่อใจั

1. คำวามิพึงพอใจต่อเนื�อหา 

 • มิ้คำวามิเป็นปัจจุบัน

 • สำอดคำล้องตามิวตัถุูประสำงค์ำ

 • ตรงตามิคำวามิต้องการ
  ของท่่าน

 • คำรบถู้วนตามิคำวามิต้องการ

 • เข้าใจง่าย

 • มิ้คำวามิถู้กต้องตามิ
  หลักวิช้าการ

 • ลำาดับเนื�อหาต่อเนื�อง

2. ร้ปแบบของผู้ลิตภัณ์ฑ์ 

 กรณ์้หนังสำือ/เอกสำาร

 • ปกน่าสำนใจ

 • ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย

 • ขนาดร้ปเล่มิ

 • ภาพประกอบสำอดคำล้อง
  กับเนื�อหา

*3. โดยภาพรวมิท่่านมิ้คำวามิ
 พึงพอใจในระดับใด
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ส่วันทีำ�	 3	 ท่ำานมีิข้�อเสนอแนะเพ่�อการปรับปรุงค่้ม่ิอการติดตามิสนับสนุนเพ่�อพัฒนา
	 		 คุณภาพการจััดบริการชื่วันค่้ข้องผู้้�ติดเช่ื่�อเอชื่ไอวีัมิาตรวัจัหาการติดเช่ื่�อ 
	 		 เอชื่ไอวีัในสถานบริการสุข้ภาพ	(Supportive	supervision	manual	for	 

	 		 quality	index	partner	testing	services)	ดังนี�
   • ด้านเนื�อหา ....................................................................................................
   • ด้านร้ปแบบ ...................................................................................................
   ท่่านต้องการผู้ลิตภัณ์ฑ์อะไรอ้กบ้าง จากกรมิคำวบคุำมิโรคำ 
   .............................................................................................................................
   .............................................................................................................................

แบบสำอบถูามิคำวามิพึงพอใจต่อ
คำ้่มิือการติดตามิสำนับสำนุนฯ
https://forms.gle/bha3794gVR35q4CQ9

กรุณ์าสำ่งแบบสำอบถูามิกลับมิาท่้� 
 กองโรคำเอดสำ์และโรคำติดต่อท่างเพศสำัมิพันธี์
 กลุ่มิพัฒนาและสำ่งเสำริมิเท่คำโนโลย้การป้องกัน
 อาคำาร 3 ช้ั�น 3 กรมิคำวบคำุมิโรคำ กระท่รวงสำาธีารณ์สำุข
 โท่รศัพท่์ 0 2590 3215
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