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การสัมมนาวิชาการระดบัประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษา

ผู้ตดิเชือ้เอชไอวี  วัณโรค และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

 “ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ”

กว่ากว่าจะท าให้เขามาจะท าให้เขามาตรวจเลือด สารพนักลตรวจเลือด สารพนักลยุทธ์เดด็พรายยุทธ์เดด็พราย……
โดยโดย

  เนตรณพศิ  มณีโชติเนตรณพศิ  มณีโชติ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศรีธาตุพยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศรีธาตุ
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โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชัน้น าแห่งการเรียนรู้ ให้บริการโรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชัน้น าแห่งการเรียนรู้ ให้บริการ
สุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้สุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาตรฐาน

โดยโดยชุมชนมีส่วนร่วมชุมชนมีส่วนร่วม

โรงพยาบาลศรีธาตุ



โครงสร้างการด าเนินงาน
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ข้อมูลพืน้ฐานอ าเภอศรีธาตุ

•  ทิศเหนือ ติดต่อเขตอ าเภอไชยวาน  
และก่ิงอ าเภอกู่แก้ว จงัหวดัอดุรธานี  

•                ทิศใต้ ติดตอ่กบัอ าเภอท่า
คนัโท  จงัหวดักาฬสินธุ์  

•                ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั
อ าเภอวงัสามหมอ  จงัหวดัอดุรธานี 

•                 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั
อ าเภอกมุภวาปี  จงัหวดัอดุรธานี  

•                 อ าเภอศรีธาต ุ แบง่การ
ปกครองออกเป็น 7 ต าบล  86  
หมู่บ้าน 

•              จ านวนครัวเรือน 9,663 
หลงัคาเรือน  ประชากรจ านวน 
48,626 คน 5



แผนภมูโิครงสร้างประชากรอ าเภอศรีธาตุ
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ประชากรวัยรุ่นและเยาวชน

ต าบล
อายุ 10 – 14 ปี อายุ 15 – 19 ปี อายุ 20 – 24 ปี

รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จ าปี 257 224 317 285 285 310 1,678

หนองนกเขียน 149 144 161 174 189 172 989

บ้านโปร่ง 156 183 210 202 228 204 1,183

นายูง 164 157 181 194 216 197 1,109

ตาดทอง 196 208 223 227 245 228 1,327

หัวนาค า 401 366 471 414 456 469 2,577

ศรีธาตุ 334 263 293 292 332 286 1,800

รวม 1,657 1,545 1,856 1,788 1,951 1,866 8,8937



วัตถุประสงค์

• 1. เพ่ือขยายการสง่เสริมการเข้าถงึบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี 
ให้ผู้ติดเชือ้ และประชาชนกลุม่ต่าง ๆ สามารถได้รับบริการท่ีเหมาะสม

• 2. เพ่ือพฒันาแนวทางการจดัระบบบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี
ให้เกิดการบรูณาการงานระหวา่งงานบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอ
วีกบังานบริการสขุภาพด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่นงานเอดส์  งานบริการท่ีเป็นมิตร

• งานยาเสพติด งานสขุภาพจิต
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ความเป็นมา

• หลงัจากท่ี ส านกัโรคเอดส์ได้เชิญเข้าร่วมประชมุโดยอาจารย์เอกจิตราในปี 2557 /
สิ่งท่ีได้วางแผนตอ่จากประชมุ คือการ เน้นการเข้าถงึ ของกลุม่เป้าหมายให้เข้าสู่
กระบวนการดแูลรักษา โดยยดึหลกัการ RRTR โรงพยาบาลศรีธาตไุด้เหน็ถงึ
ความส าคญัและผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กบัพืน้ท่ี อีกทัง้ยงัตอบรับการนโยบายของ
รัฐบาล ท่ีมีเป้าหมายคือ GETTING TO ZERO  รวมถึง  วลีท่ีวา่ ไมต่ิด ไมต่าย 
ไมตี่ตรา เราเป็นผู้ รับผิดชอบงานเอดส์ของอ าเภอจะท าอยา่งไรท่ีจะไปถงึเป้าหมายได้ 
ไมใ่ช่เร่ืองง่ายแต่เราต้องเร่ิมลงมือก่อน และได้สรุปเป็น  บทเรียนเลก็ๆ ในกลุม่จาก
การลงมือปฏิบตัิทกุครัง้ จนท าให้แนวทางการท างานชดัเจนขึน้ และพฒันากิจกรรม
ด้านการสง่เสริมการเข้าถงึบริการ VCCT มากขึน้ ในปี 2557 - 2558
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กลวิธีและขัน้ตอนการด าเนินงาน

• 1) ส ารวจสภาพปัญหา พบผู้ติดเชือ้ในกลุม่วยัท างาน อาย ุ15-49 ปี
• มีแนวโน้มอายลุดลง

• 2)ประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวข้องได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสง่เสริมการเข้าถงึบริการ VCT ให้ชดัเจนและสมบรูณ์ยิ่งขึน้

• โดยเน้นอยู ่3 สว่น ครู อปท.และรพ.สต.ในพืน้ท่ี
• 3) หางบประมาณรองรับ จดักิจกรรมหรือโครงการ รวมถึงการบรูณา
การร่วมกบัโครงการอ่ืนๆ 

• 4) ลงกิจกรรมสรุปผล/คืนข้อมลูในพืน้ท่ี
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กลวิธีเน้นหลักการ

ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชวนพูด ชวยคุย ชวนคดิ ชวนประเมนิ  ชวนใช้

เน้นการเข้าถงึทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มอนามัยเจริญพันธ์ุ

เน้นการแจ้งสทิธิในการตรวจเลือด ตรวจฟรี ปีละ 2 ครัง้

เน้นการบูรณาการทุกกจิกรรมทุกโครงการ เช่น โครงการค่าย
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมยาเสพตดิ  การสอนในและนอกสถานศึกษา 
การสร้างเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี การส่ือสารพ่อแม่ผู้ปกครอง 

เน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างระบบการเข้าถงึ เช่นโทรศัพท์สานด่วน

เน้นหลักการสร้างภูมคุ้ิมกันในเดก็และเยาวชน

11



กลุ่มเป้าหมาย

• • โรงพยาบาลและหน่วยบริการสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอศรีธาตทุัง้หมด 13 แหง่

• • ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน อปท.
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ตัวชีวั้ด

• 1. โรงพยาบาลและหน่วยบริการสขุภาพ 13 แห่ง มีแผนงานและผล
การด าเนินงานสง่เสริมการเข้าถึงบริการVCT ตามแผนงานท่ีก าหนด

• 2. มีระบบการสง่ตอ่เพื่อให้ผู้ รับบริการเข้าถึงการบริการด้วยความ
สะดวก ปลอดภยั และทนัเวลา

• 3. ผู้ รับบริการ VCT ในกลุม่เป้าหมายได้เข้าถึงข้อมลูบริการฯ และ
ได้รับบริการ VCT
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• 1. โรงพยาบาลและหน่วยบริการสขุภาพ มีแผนงาน และด าเนิน

• สง่เสริมการเข้าถึงบริการ VCT รวมทัง้ได้พฒันาแนว
• ทางการจดัระบบบริการให้เกิดการบรูณาการงานระหวา่งงาน

• บริการ VCT กบังานบริการสขุภาพด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• 2. ผู้ติดเชือ้ และประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ สามารถได้รับบริการ

• VCT ท่ีเหมาะสม และเพิ่มมากขึน้
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สร้างบรรยากาศเพื่อการเยียวยา เข้าถงึได้ ปลอดภยั
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ปรับปรุงครัง้ที่ 3 งานบริการที่เป็นมิตรสะดวกเข้าถงึง่าย
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การประกาศเพื่อเป็นอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์และ
ศูนย์ประชาคมเอดส์ ในปี 2557 จนถงึปัจจุบัน
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เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ส าคัญในการท ากจิกรรม
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เคร่ืองมือ : แบบประเมนิความเส่ียงกับ
กจิกรรมลูกปัดสามสี
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การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการเข้าถึง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการเข้าถึง 
การตรวจเลือด การกระจายถุงยางอนามัยการตรวจเลือด การกระจายถุงยางอนามัย
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กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พร้อมแจกป้านรณรงค์การ
ตรวจเลือดโดยสมัครใจ

22



สร้างกระแส ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

23



กจิกรรม MOBILE VCT ที่ศูนย์ OTOP 
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กจิกรรม MOBILE VCCT ต าบลค าค้อ
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กจิกรรม MOBILE VCCT ที่ชุมชนต าบลจ าปี
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กจิกรรม MOBILE ที่บ้าโคกศรี ต าบลศรีธาตุ
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กิจกรรม MOBILE VCCT ที่รพ.ศรีธาตุ
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กจิกรรม MOBILE VCCTบ้านกุดอีเฒ่า ต าบลหวันาค า

29



การรณรงค์ตรวจหาเชือ้เอชไอไวในกลุ่มชายรักชาย
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สร้างภมูคุ้ิมกันเร่ืองโรคเอดส์และเพศวถีิ
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สร้างภมูคุ้ิมกันและประชาสัมพนัธ์ช่องทาง
การให้บริการ
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กจิกรรมบูรณาการร่ามกับงาน 
TO BE NUMBER ONE  ไม่เอดส์ไม่ท้อง 
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ความเข้าเร่ืองโรคเอดส์เป็นสิ่งส าคัญสร้างภูมคุ้ิมกัน
ให้เดก็และเยาวชน
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จุดมุ่งหมายและความคาดหวัง
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กจิกรรมการเรียนรู้เพศศกึษา โรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศพันธ์ในเดก็ในและนอกสถานศึกษา
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กจิกรรมสร้างความรู้เข้าใจด้านสุขภาวะทางเพศ
ในโรงเรียนและชุมชน ต าบลจ าปี
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถงึการตรวจเลือด
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โครงการวัยใสเรียนรู้เข้าในโรคเอดส์และสุขภาวะทางเพศโดย
โรงเรียนบ้านนายูง อบต.นายูงร่วมกับโรงพยาบาลศรีธาตุ

39



กจิกรรมสร้างกระแส สร้างเครือข่าย สร้างแกนน าและ
ตรวจเลือดโดยสมัครใจ 
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สร้างเครือข่ายเยาวชนพี่สอนน้อง สร้างภมิูคุ้มกันด้วยเรียนรู้เข้าใจ
เอดส์ เน้นการป้องกัน ช่องทางการตดิต่อและการอยู่ ร่วมกับผู้ตดิเชือ้
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เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่ออยากบอกใครๆ
ว่าเราก าลังท าสิ่งดีในพืน้ที่
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การให้บริการ MOBILE VCTที่ตลาดนัดโคกระบือ
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มุมที่เรายากต่อการเข้าถงึและการดแูลตนเอง
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เปิดใจรับฟังในสภาพปัญหา และท าให้ผู้รับบริการรู้ว่า
เราห่วงใยในสุขภาพอย่างจริงใจ
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ผลลัพธ์ในการด าเนินงานปี 2557
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พืน้ที่
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม
ตรวจเลือด

ผลPositive
HIV/Shiiphelis

รับฟังผล

ชุมชน ค าค้อ  50 5 0 5

ชุมชนศรีธาตุ 30 9 0 9

ชุมชนหนองนกเขียน 50 9 0/1 9

โรงเรียนตาดทองพทิยาคม 50 0 0 0

โรงเรียนบ้านโปร่ง 50 9 0 9

ค่ายบ าบัดยาเสพตดิ 30 10 0 10

รวม 260 42 0/1 42



ตัวชีว้ัดเป้าหมายกิจกรรม ความรู้เร่ืองโรคเอดส์,การถ่ายทอดเชือ้
,QQR วิเคราะห์ความเส่ียง,ลูกปัดสามสี/สิทธิประโยชน์ 2557

47

พืน้ที่ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจเลือด ผลบวก รับฟังผล

ชุมชนบ้านค าค้อ 50 9 0 9

ชุมชนต าบลจ าปี 16 2 - 2

บ.ศรีเจริญ ต.ศรีธาตุ 10 0 0 0

บ้านโคกศรี  ต.ศรีธาตุ 12  0 0 0

บ้านค าค้อ  ต.หัวนาค า  14 9 0 9

บ้านโคกหนองแวง ต.นายงู 10 5 0 5

บ้านนาม่วง  ต.นายงู  9 0 0 0

บ้านโนนสงเปลือย  ต.จ าปี 10 0 0 0

บ้านโนนม่วง  ต.จ าปี 10 0 0 0

รวม 141 25 25



ผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2558
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พืน้ที่
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม
ตรวจเลือด

ผล HIV

Positive
รับฟังผล

ผู้ป่วย ที่มารับบริการที่รพ. 110 110 0 96

การท ากลุ่มในโรงพยาบาล 57 23 0 23

กศน. 40 12 0 12

โรงเรียนบ้านโปร่ง 50 11 0 11

ค่ายบ าบัดยาเสพตดิ 
จ านวน 3  ค่าย

180 167 1 167

รวม 437 323 1 309



เกิดภาคีเครือข่ายในระบบการส่งต่อ 
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การได้รับเลือกเป็น คปสอ.ดีเด่นด้านเอดส์ ใน ปี 2557
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ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายการด าเนินงานด้านสุข
ภาวะทางเพศดีเด่น ประเภทบุคคล
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ภาคีเครือข่ายการท างานระดับต าบลต้นแบบ ต าบลจ าปี
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ประกาศเกียรตคุิณอ าเภอดีเด่น ด้านการท างานเอดส์
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ขอขอบคุณ 

นายแพทย์ประพนธ์ เครือเจริญ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

นายแพทย์สมิต ประสันทนาการ 
นายแพทย์สสจ.อุดรธานี
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ขอบคุณคณะท างานทัง้ในระดับจังหวัดและอ าเภอ
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ภาคีเครือข่ายจากศูนย์พึ่งได้ และโรงเรียน
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ด้วยรักและห่วงใย  สุขสวัสดี


