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กลยทุธส์รา้ง Care Team

ทีม่คีณุภาพอยา่งสขุใจ

นพ.สมปรารถน์  หมัน่จิต
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย



เอดส์ : 2538



เอดส์ : 2539



เอดส์ : 2537-2546



เอดส์ : 2537-2546



เอดส์ 2547 : ข้ามพรมแดน



เอดส์ 2558 : การพฒันาระบบการคน้หาผูป่้วยเอชไอวี

• จากแนวนโยบายของเอดส์ชาต ิ  Getting  to Zero 

• สถานการณ์การติดเชือ้เอชไอวี อ าเภอเชียงของ มีจ านวนผู้ติดเชือ้

     เอชไอวี/เอดส์ สะสมตัง้แตปี่ 2534  จ านวนทัง้สิน้ 416 ราย (ข้อมลู 
     ณ มีนาคม  2558)

• ท าอยา่งไรเพื่อให้ผู้ ป่วยเข้าสูก่ระบวนการดแูลรักษาให้เร็วทีสดุ  เพื่อ
ลดอตัราตายเน่ืองจากเอดส์  การสง่เสริมการเข้าถึงถงุยางอนามยั
เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวี รายใหม ่  



วตัถุประสงค ์

• เพื่อสง่เสริมการมารับบริการ VCT

• เพื่อค้นหาผู้ติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่

• เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับบริการด้านเอชไอวี

• เพื่อสง่เสริมการมารับบริการคลินิค ARV



กิจกรรม

• บริการเชิงรุก  รณรงค์ VCT ในวนัเอดส์โลก
• จดัอบรมกลุม่เป้าหมายในชมุชน  เพื่อสร้างความตระหนกัเร่ืองเอชไอวี/
เอดส์

• กระจายถงุยางอนามยั/ปรับปรุงบรรจภุณัฑ์ส าหรับใสถ่งุยางอนามยั
• ประสานงาน  สนบัสนนุถงุยางอนามยัให้เครือข่าย ให้แกนน าผู้ติดเชือ้

     ในชมุชน
• ปรับปรุง  ทบทวนแนวทางการตรวจและฟังผลการตรวจเลือด เพื่อหา
การตดิเชือ้เอชไอวี  ( same day  result )



การรณรงค ์เชิญชวน ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี

   ด าเนินการรณรงค์ การสง่เสริมการตรวจหาการติดชือ้เอชไอวี ใน

   กลุม่เสี่ยงตา่งๆ  ได้แก่ กลุม่แรงงานตา่งด้าว  กลุม่พืน้ท่ีชายขอบ  กลุม่

   ชนเผา่ พนกังานร้านอาหาร   นกัเรียนในโรงเรียน



จดัอบรมโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

• กลุม่แรงงานตา่งด้าวท่ีขึน้ทะเบียนแรงงาน จ านวน 1 ครัง้ / 64  ราย

• กลุม่แรงงานเคลื่อนย้ายไมข่ึน้ทะเบยีน  จ านวน 3 ครัง้ / 103 ราย 

• ได้รับการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี จ านวน 16 ราย  

• ได้รับการตรวจคดักรองซิฟิลสิ  จ านวน 11 ราย
• กลุม่พืน้ท่ีชายขอบ  กลุม่ชนเผา่ พนกังานร้านอาหาร   นกัเรียนใน
โรงเรียน



จดัอบรมโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์



ปรับปรุงบรรจุภณัฑ ์บรรจุถุงยางอนามยัใหน่้าใช้

กระจายถงุยางอนามยั ให้แก่กลุม่เป้าหมาย และจดัท าช่องทาง

    ดว่นในการมารับถงุยางอนามยั



การด าเนินงาน same day result  

• จดัประชมุทีมงานในโรงพยาบาล เพื่อวางแนวทางในการด าเนินงาน 

• จดัท าแนวทาง และด าเนินงาน same day result  ใน
โรงพยาบาล

• ประชาสมัพนัธ์ VCT  ให้แก่ เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. เร่ืองชดุสิทธิประโยชน์
ด้านเอชไอวี เอดส์  รวมทัง้ แนวทาง same day result  



ผลการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 54 55 56 57

จ านวนผู้รับบริการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอช

ไอวี

229 422 393 250

 

จ านวนผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี 17 19 12 21

     

     

     
มัธยฐานของ CD4 cout ขณะเร่ิมยา ARV 135 61 188.5 222.5

 
ร้อยละของผู้ท่ีมี CD4 cout <200 ขณะเร่ิมยา 

ARV

89.5 88.9 58.3 42.9



ความพงึพอใจกอ่น-หลงัการใชบ้รรจภุณัฑ์
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การบรรจหุบีหอ่ สะดวกเบกิใช ้  สะดวกถือ รวดเร็วในการเบกิ
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บทเรียนท่ีไดรั้บ

• การท างานด้าน เอชไอวี/เอดส์ ต้องท าอยา่งต่อเน่ือง

• ทมี มีความส าคญัในการท างานด้านเอชไอวี/เอดส์

• ความตระหนัก เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการปรับปลี่ยน ทศันคติ
พฤตกิรรม สขุภาพ





ระบบคุณภาพ HA

วสัิยทศัน์ (Vision): เป็นเครือขา่ยบริการสขุภาพที่มีคณุภาพ  ประชาชนมีสขุภาวะ

พนัธกจิ (Mission):  

1.ให้บริการสขุภาพแบบองค์รวม  อยา่งมีคณุภาพ  ปลอดภยั
2.พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพ                       
ด้วยหลกัธรรมาภิบาล
3.พฒันาบคุลากรให้เก่ง ดี มีความสขุ

ค่านิยม (Values): จงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ มุง่เน้นผู้ รับบริการ  
ท างานเป็นทีมด้วยจิตใจเสียสละ  มุง่มัน่ในการพฒันาคณุภาพสูค่วามเป็นเลิศ



ปัจจัยความส าเร็จทีส่ าคญัขององค์กร
 (Key Success Factor)

1. มีการวางแผนยทุธศาสตร์
2. มีการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองในทกุๆ สาขาวิชาชีพ
3. ระบบการบริหารมีการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ แก่หวัหน้ากลุม่งาน
หวัหน้างานและทีมคร่อมสายงาน
4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถสงู มีวิสยัทศัน์ในการพฒันาคณุภาพ  ให้
การสนบัสนนุทัง้ด้านงบประมาณและโอกาส 
5. ผู้น าระดบักลางสาขาตา่งๆ มีความรู้ความสามารถทัง้ด้านบริหาร บริการ
และวิชาการ



ปัจจัยความส าเร็จทีส่ าคญัขององค์กร
 (Key Success Factor)

6. บคุลากรมีวฒันธรรมองค์กรท่ีดี ในด้านการท างานเป็นทีม การมุง่เน้น
ผู้ รับบริการ 
7. มีบคุลากรท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีมากมาย เช่น ผู้บริหารดีเดน่ แพทย์ดีเดน่ใน
ชนบท  บคุลากรท่ีเป็นแบบอยา่งของการสร้างเสริมสขุภาพ การท างาน 
การด าเนินชีวิตท่ีดี  
8. มีการติดตามก ากบัของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยการ
ประชมุประจ าเดือนตลอดปี 
9. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภาคประชาชนให้การสนบัสนนุในการ
ด าเนินงานขององค์กร



แพทย์ชนบทดเีด่นกองทุนนพ.กนกศักดิ์ พูลเกษร



แพทย์ดเีด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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คุณภาพ : Care Team

• National Guideline
• ส านกัโรคเอดส์ ฯ สธ.
• สปสช.
• โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์

• HIV Co.
• ระบบฐานข้อมลูบริการ HIV

• TUC & NGos
ฯลฯ



HIV/จิตอาสา



ขอบคุณครับ


