โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ปี ที� 7 ฉบับที� 54 เดือน มกราคม 2562

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS)
เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และบทเรียนสําคัญ
มาตรการหนึง่ ในการเพิ่มคุณภาพบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค คือ การจัดทํามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS)
เพื่อเปนแนวทางสําหรับอางอิงวิธีการใหบริการที่เปนมาตรฐาน ไดคุณภาพและตอบสนองความจําเปนดานสุขภาพของประชาชน
ในประเทศไทย กระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอางอิงการดําเนินงานในสหราชอาณาจักรและเอกสารการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพในประเทศมีรายไดนอยถึงปานกลาง ซึ่งมีข้ันตอนหลัก คือ การจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกบริการสําหรับจัดทํา
เปนมาตรฐานคุณภาพ บริการทีไ่ ดรบั การคัดเลือก ไดแก 1) บริการเพือ่ ปองกันการคลอดกอนกําหนด (preterm labour) 2) บริการเพือ่ ปองกัน
การเกิดภาวะครรภเปนพิษ (preeclampsia) และ 3) บริการเพื่อปองกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum haemorrhage)
เนื่องจากเปนปญหาสําคัญของการใหบริการฝากครรภในปจจุบัน และเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและการเกิดภาวะแทรกซอน
ตอมารดาและทารก อยางไรก็ตามการจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกบริการในครั้งแรกนี้มีบทเรียนที่ควรนํามาแกไขกอนการ
คัดเลือกบริการอื่น ๆ ในครั้งตอไป ไดแก ควรสนับสนุนใหผูกําหนดนโยบายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญ
ตั้งแตการพัฒนาเกณฑสําหรับจัดลําดับความสําคัญจนถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และควรสรางความเขาใจเรื่องมาตรฐาน
คุณภาพและขอบเขตของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพใหชัดเจนใหแกผูมีสวนไดสวนเสียหลักกอนเริ่มดําเนินงาน

บร�การฝากครรภ: บร�การสรางเสร�มสุขภาพและปองกันโรคที่ควรจัดทำมาตรฐานคุณภาพเปนลำดับแรก
บร�การเพ�่อปองกันการคลอดกอนกำหนด

พัฒนามาตรฐานคุณภาพเพ�่อ

บร�การเพ�่อปองกันการเกิดภาวะครรภเปนพ�ษ
บร�การเพ�่อปองกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

ประเมิน
ความเสี�ยง

ส่งต่อ

ดูแลรักษา

ขอเสนอแนะสำหรับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบร�การในอนาคต
ผูพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ผู้ พั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพควรวางแผน
วิธีการคัดเลือกบริ การ เช่น การใช้ ข้อมูลจาก
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ และ/หรื อ การใช้
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผูกำหนดนโยบาย
ผู้ กํ า หนดนโยบายควรมี ส่ ว นร่ ว มใน
การพัฒนาเกณฑ์สําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญและในทุกขัน� ตอนการจัด
ลําดับความสําคัญ

กิจกรรมสรางความเขาใจเร�่องมาตรฐานคุณภาพ
มี กิ จ กรรมหรื อ สื� อ เพื� อ สร้ างความเข้ า ใจเรื� อ งมาตรฐาน
คุณภาพและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
สนับ สนุน ให้ ผ้ ูมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แสดงความคิ ด เห็ น โดย
เฉพาะในขันตอนคั
�
ดเลือกบริ การ
ผู้พัฒนามาตรฐานคุณภาพควรจัดประชุมผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสี ย หลัก เพื� อ กํ า หนดขอบเขตของการพัฒ นามาตรฐาน
คุณภาพให้ ชดั เจนก่อนเริ� มดําเนินการ

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) เพื�อปรับปรุงคุณภาพบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคและบทเรี ยนสําคัญ

การจัดลําดับความสําคัญของบริการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) กระบวนการที่ตองใชการมีความสวนรวมจากผูกําหนดนโยบาย
กระบวนการจัดลําดับความสําคัญ
การให้ บริ ก ารสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคที� มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรคํ า นึ ง ถึ ง
คุณภาพและมาตรฐานของการให้ บริ การนัน� ซึง� หมายถึง บริ การที�เป็ นไปตามมาตรฐาน
มี ป ระโยชน์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถเข้ า ถึ ง ได้ เพื� อ ตอบสนองต่อ ความจํ า เป็ น
ด้ านสุขภาพ (health need) ของผู้รับบริ การ คุณภาพจึงเป็ นเครื� องยืนยันว่าประชาชน
หรื อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารจะได้ ป ระโยชน์ จ ากการรั บ บริ ก ารนัน� ปั จ จุบัน ยัง พบว่ า วิ ธี ก ารให้
บริ ก ารสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคในประเทศไทยมี ค วามหลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ�งมาตรการใหม่ ๆ ที� ยังไม่มีแนวทางเวชปฏิบัติอย่างชัดเจนทํ าให้
ผู้ให้ บริ การและหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องเข้ าใจไม่ตรงกันและปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องเหมาะสม
จึงควรมี การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสําหรั บการให้ บริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและ
ป้องกันโรค

ทบทวนเกณฑ์ และคัดเลือกบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค
โดย HITAP

ร่างเกณฑ์การคัดเลือกบริ การที�จะนํามาพัฒนาข้ อความคุณภาพ

กรกฎาคม 2560

พิจารณาเกณฑ์ และคัดเลือกชุด
บริ การส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค

คัดเลือกชุดบริ การฝากครรภ์

โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย สิงหาคม 2560

อภิปรายเรื� องเกณฑ์และปั ญหา
เกี�ยวกับบริ การฝากครรภ์

เลือก 6 จาก 9 บริ การ
จากชุดบริ การฝากครรภ์

1.การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 2.การตรวจครรภ์ซงึ� รวมการตรวจดูความสูงยอดมดลูกและการตรวจส่วนนําของทารกในครรภ์
3.การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารที�จําเป็ น 4.การให้ การดูแลรักษาป้องกันเรื� องการให้ กรดโฟลิก (folic acid) ธาตุเหล็กและการให้
ไอโอดีนเสริ ม 5.การตรวจคัดกรองเพื�อประเมินความเสี�ยงต่อการคลอดก่อนกําหนด ภาวะครรภ์เป็ นพิษและการเป็ นเบาหวานขณะ
ตังครรภ์
�
6.การให้ คําแนะนําแก่หญิงตังครรภ์
�
เช่น โรงเรี ยนพ่อแม่

ได้ 3 ประเด็นปั ญหาย่อย

1.บริ การเพื�อป้องกันการคลอดก่อนกําหนด 2.บริ การเพื�อป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็ นพิษ และ 3.บริ การเพื�อป้องกันการเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด เนื�องจากรายงานสถิตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2559 พบว่า ทังสามภาวะเป็
�
นสาเหตุของอัตราการตาย 13.7 ต่อ
100,000 ประชากร

โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย กันยายน 2560

มาตรฐานคุณภาพ (quality standards: QS) เป็ นมาตรการพัฒนาคุณภาพการ
ให้ บริ การสุขภาพ เป็ นข้ อความสันกระชั
�
บ เสนอแนะกลวิธีในการให้ บริ การสุขภาพ
ที�เป็ นมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพที�พงึ ประสงค์ เช่น หญิงตังครรภ์
�
ที�เข้ ารับบริ การฝากครรภ์
ครัง� แรกควรได้ รับการประเมินและจัดการความเสี�ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

คัดเลือก 3 ประเด็นย่อย
โดยคณะทํางาน

ประโยชนของการใชมาตรฐานคุณภาพ
มหาวิทยาลัย

กระทรวงสาธารณสุข ใช้ ตดิ ตามและประเมินผล

คุณภาพบริ การของหน่วยงานภายใต้ สงั กัดรวมทัง�
สะท้ อนสถานการณ์การให้ บริ การสุขภาพในระดับ
ประเทศ

พฤศจิกายน 2560

สปสช.

สปสช.

HITAP

เพื�อจัดบริ การสุขภาพได้ และใช้ ตดิ ตามผลการดําเนิน
งานขององค์กรเพื�อนําไปพัฒนาคุณภาพบริ การ

มาตรฐานคุณภาพเป็ น
ข้ อมูลอ้ างอิงบริ การที�
ควรได้ รับและเป็ นข้ อมูล
สําหรับดูแลสุขภาพ
ตนเอง

ผูปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุ ณ ภาพเป็ น
เครื� อ งมื อ ตรวจสอบการ
ดํ า เนิ น งานของตนเอง
และใช้ อ้างอิงกลวิธีในการ
ปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพบริ ก าร

โรงพยาบาล

ประชากรไทยเสียชีวิต
จากการคลอดกอนกําหนด
ภาวะครรภเปนพิษและ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด
13.7/แสนคน

ภาคประชาสังคม

หนวยบริการสุขภาพระดับตาง ๆ นําไปอ้ างอิง

ผูรับบริการ

ความทาทายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใช้ ประเมิน
คุณภาพของบริ การที�ประชาชนได้ รับและใช้ ออกแบบ
กลไกการจัดสรรงบประมาณตามคุณภาพบริ การที�
กําหนดสอดคล้ องกับโครงการ QOF

เกณฑ์คดั เลือก ได้ แก่ 1.จํานวนผู้ที�ได้ รับผลกระทบจากโรคหรื อปั ญหาสุขภาพ 2.ความครอบคลุมของบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพ
และป้องกันโรค 3.คุณภาพการให้ บริ การ 4.ความแตกต่างในการให้ บริ การหรื อการเข้ าถึงบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพหรื อป้องกันโรค
5.ประสิทธิผลของมาตรการด้ านสุขภาพ แบ่งเป็ น กรณีการคัดกรอง และ/หรื อการวินิจฉัยโรค และกรณีของการป้องกันโรค

เนื�องจากบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคมีจํานวนมากจึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกบริ การมาจัดทํา
มาตรฐานคุณภาพ คณะทํางานได้ ข้อสรุปจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียว่าควรคัดเลือกบริ การสามเรื� องแรกก่อนขยายสูเ่ รื� องอื�น ๆ ในอนาคต
บริ การฝากครรภ์คณ
ุ ภาพจึงเป็ นบริ การแรกที�จะได้ รับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ เนื�องจากเป็ นบริ การที�สามารถวัดประสิทธิผล
ของการใช้ มาตรฐานคุณภาพได้ เร็ วกว่าบริ การอื�น ๆ ในชุดสิทธิประโยชน์ จากนันจึ
� งคัดเลือกบริ การย่อยที�ควรพัฒนาเป็ นมาตรฐาน
คุณภาพ ดังแผนภาพกระบวนการจัดลําดับความสําคัญด้ านบน

เกี�ยวกับการศึกษา การศึกษานี �เป็ นกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคโดยอ้ างอิงการดําเนินงานในสหราชอาณาจักรและเอกสารการพัฒนามาตรฐานคุณภาพใน
ประเทศมีรายได้ น้อยถึงปานกลาง ซึง� มีขนตอนหลั
ั�
ก คือ การจัดลําดับความสําคัญและคัดเลือกบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับจัดทําเป็ นมาตรฐานคุณภาพ การคัดเลือกประกอบด้ วยผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ตลอดจนภาคประชาสังคม คณะทํางาน
เพื�อพัฒนามาตรฐานคุณภาพประกอบด้ วยผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้ าน โดยมี HITAP สนับสนุนด้ านวิชาการและมีหน้ าที�จดั เตรี ยมข้ อมูลประกอบการจัดลําดับความสําคัญในแต่ละครัง�
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) เพื�อปรับปรุงคุณภาพบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคและบทเรี ยนสําคัญ

การมี ส่ ว นร่ วมยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย หลั ก ที� มี บ ทบาทตั ด สิ น ใจ แม้ ก าร
จัดลําดับความสําคัญฯ ครัง� นี �จะมีผ้ ูส่วนได้ ส่วน
เสี ย เข้ า ร่ ว มหลากหลาย แต่ ยัง ขาดการแสดง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย หลัก ที� มี บ ทบาทตัด สิ น ใจโดยเฉพาะ
ในขันตอนการคั
�
ดเลือกบริ การ จึงควรสนับสนุน
ให้ ผ้ ูมี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย กลุ่ม นี ไ� ด้ แ สดงความคิ ด
เห็ น ในขั น� ตอนดั ง กล่ า ว เนื� อ งจากจะมี ผ ล
ต่ อ การพิ จ ารณาขอบเขตของการพั ฒ นา
มาตรฐานคุณภาพและขันตอนถั
�
ดมาที�เกี�ยวข้ อง

การอภิปรายเพื�อกําหนดขอบเขตมาตรฐาน
คุ ณภาพ หากมีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
โดยใช้ บริ การเป็ นตัวตังต้
� นในครัง� ถัดไป ผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียควรอภิปรายว่าข้ อความคุณภาพควร
เป็ น ลัก ษณะใด เช่น มาตรฐานคุณ ภาพของ
การคัดกรองกลุม่ อาการดาวน์อาจประกอบด้ วย
ขันตอนการให้
�
บริ การนัน� ตังแต่
� การให้ คําปรึกษา
การตรวจกรอง การติดตามหญิ งตัง� ครรภ์ เพื� อ
แจ้ งผลการตรวจกรอง การตรวจวินิจฉัย การยุติ
การตังครรภ์
�
ฯลฯ

QS

?

ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ควรมี ค วามเข้ า ใจเรื� อง
มาตรฐานคุ ณ ภาพและขั น� ตอนการพั ฒ นา
มาตรฐานคุณภาพอย่ างชัดเจน ผู้รับผิดชอบ
การจัดลําดับความสําคัญควรจัดกิจกรรมหรื อจัด
ทํ าสื�อเพื� อสร้ างความเข้ าใจเกี� ยวกับมาตรฐาน
คุณภาพ

ขาดข้ อมู ล ประกอบ เกณฑ์ จัด ลํ า ดับ ความ
สําคัญที�จัดทําขึน� เพื�อเลือกบริ การที�ควรพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพเป็ นลําดับต้ น ๆ เช่น ข้ อมูล
ด้ านภาระโรคนั น� มี ไ ม่ ค รบสํ า หรั บ ทุ ก ปั ญ หา
สุขภาพ จึงควรเตรี ยมทางเลือกในการพิจารณา
ด้ วย เช่น ในครั ง� นี ใ� ช้ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่ วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ�งเป็ นอีก
วิธีในการจัดลําดับความสําคัญ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้กําหนดนโยบายควรมีสว่ นร่วมในการจัดลําดับความสําคัญทุกครัง� ตลอดจนการพัฒนาเกณฑ์สําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญเพื�อให้ มีความเห็นชอบต่อผลลัพธ์การคัดเลือกบริ การสําหรับพัฒนาเป็ นมาตรฐานคุณภาพ
2.ผู้พัฒนามาตรฐานคุณภาพควรจัดประชุมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลักเพื�อกํ าหนดขอบเขตของการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพให้ ชดั เจนก่อนเริ� มดําเนินการ
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สรายุทธ ขันธะ
ผู้ชว่ ยวิจยั
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ

ติดตามรายงานว�จัยฉบับสมบูรณ ไดที่
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เอกสารฉบับนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง โครงการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards) สำหรับบริการ
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ระยะที่ 1
โดย ดร.รุง นภา คำผาง, ภญ.สุธาสินี คำหลวง,
ผศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน อโนทัยสินทวี, ศรวณีย อวนศรี,
สรายุทธ ขันธะ, ภญ.พรธิดา หัดโนนตุน ,
ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท

HITAP เปนองคกรวิจยั กึง่ อิสระภายใตสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเปนสวนหนึง่
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มีพนั ธกิจหลักคือ ศึกษาผลกระทบทัง้ บวกและลบจากการใชเทคโนโลยี
หรือนโยบายดานสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานนโยบาย
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หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และหนวยงานตาง ๆ ภายใตกระทรวง
สาธารณสุข สวนในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
HITAP เนนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศเหลานัน้ สามารถทำประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพดวยตนเอง
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