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การจัดบริการสร้างเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ
และและป้องกันการป้องกันการตดิเชือ้ตดิเชือ้เอชเอชไอวี ไอวี 

โดยโดยงานการป้องกันควบคุมดแูลรักษางานการป้องกันควบคุมดแูลรักษา
โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์  

ปี ปี 2556 2556 –– 25582558
  สนับสนุนสนับสนุนงบประมาณโดย งบประมาณโดย สปสชสปสช..



• กรอบแนวคดิการด าเนนิงาน
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งานสง่เสรมิ
ป้องกนั
สขุภาพ
ชุมชน

HCT

STI/VCT

ARV

ชมุชน หน่วยบรกิาร

การติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ลดลง 

Reach & Recruit
• เขา้ถงึและเชญิชวนเขา้รบับรกิาร
• สรา้งความตอ้งการใชบ้รกิาร
(Condom, HCT)

Retain
• คงอยูใ่นระบบบรกิาร 
  ท ัง้ผูท้ ีก่นิยาตา้นแลว้และ
   ยงัไมเ่ร ิม่กนิยาตา้น

Treat
• เขา้รกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั
   แตเ่นิน่ๆ 
• บรกิาร ART ทีไ่ดค้ณุภาพ
• รปูแบบบรกิารทีเ่ป็นมติร

Test
• การตรวจเลอืดแบบรูผ้ล
   วนัเดยีว (SDR)
• รปูแบบบรกิารทีเ่ป็นมติร
•ตรวจหาการตดิเชือ้เป็นประจ า

การตายจากเอดสล์ดลง

การเลือกปฎิบติัลดลง

KAPS : MSM SW Youth 
PWID Migrant 
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กลไกการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานโดย สสจ. 

การสรา้งเครอืขา่ยระดบัเขต 



เพ่ือให้ประชากร
กลุม่เป้าหมายเข้าถงึ

บริการท่ีมีคณุภาพในการ
สง่เสริมสขุภาพเพ่ือการ
ป้องกนัการติดเชือ้เอชไอ

วีภายใต้งานป้องกนั
ควบคมุโรคติดตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ์

เพ่ือพฒันาระบบบริการ 
ด้านโรคติดตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ์ท่ีรวมทัง้
บริการปรึกษาเพ่ือการ

ตรวจเลือดหาการติดเชือ้
เอชไอวี (PICT)

เพ่ือพฒันางานคณุภาพ
บริการด้านโรคติดตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ์

เป้าหมาย: เพือ่ให้ประชากรที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวลีด
ความเส่ียงและทราบสถานะการติดเช้ือ รวมทั้งได้รับการส่งต่อเข้าสู่
ระบบการดูแลรักษาเอชไอว/ีเอดส์ในผู้ทีมี่ผลเลอืดบวก

วตัถุประสงค์



งานโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธท์ีส่นับสนุน Getting to Zero

ติดเช้ือฯ เสยีชีวิต

บรกิารดา้นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

ลดจ านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่

ไม่ติดเช้ือฯ

การตรวจรกัษาโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

สง่เสรมิสนบัสนนุการตรวจหาเชือ้เอชไอว ี(PICT) 
ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามเสีย่งสงู เชน่ SW, MSM, STI cases 

ทีม่ารบับรกิารใน “บรกิารดา้นSTI”

การคดักรองโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

การรายงานเฝ้าระวงัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

การสง่เสรมิสขุภาพผู ้
ตดิเชือ้ทีร่วมถงึการ
ป้องกนัการถา่ยทอด

เชือ้ 

การสง่เสรมิสขุภาพ การให ้สขุศกึษา

การคดักรอง และ
ตรวจรกัษา STI ใน
งาน HIV/ARV 

clinic



ระยะเวลาด าเนินงาน

    ปีที่ 1 :  

1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556

ปีที่ 2 :  

1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557

ปีที ่3 :

1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558
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พืน้ที่ด าเนินการ  37 จังหวัด            39 จังหวัด

เขต จังหวดั เขต จังหวดั

กรงุเทพฯ

1 อยธุยา นนทบรุ ีปทมุธานี 7 อบุลราชธาน ีมกุดาหาร

2 ลพบรุ ีสระบรุี 8 ก าแพงเพชร 

3 สระแกว้ ชลบรุ ีสมทุรปราการ 
ฉะเชงิเทรา ระยอง ตราด

9 พษิณุโลก ตาก

4 ราชบรุี กาญจนบรุ ีนครปฐม 
เพชรบรุ ีสมทุรสาคร

10 พะเยา  เชยีงใหม ่ เชยีงราย

5 นครราชสมีา  บรุรัีมย ์ ศรสีะเกษ 11 สรุาษฎรธ์านี  ภเูก็ต 
นครศรธีรรมราช ระนอง พังงา

6 ขอนแกน่ มหาสารคาม อดุรธาน ี
หนองคาย

12 สงขลา ตรัง

*ครอบคลมุพืน้ทีเ่รง่รัดตามยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปัญหาเอดสฯ์ + พืน้ทีน่ ารอ่งเดมิ



กลุ่มเป้าหมาย

Screening 
STI/VCT

MSM

SW

YouthMigrant

อืน่ ๆ



แผนงานการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนั
การตดิเชือ้เอชไอวี

บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและ
ป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี

โดย

งานดา้นโรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์

กลไกการ
ขบัเคลือ่น

ชดเชย
คา่บรกิาร

พัฒนา
ศกัยภาพ

ตดิตาม
ประเมนิผล



ผลทีค่าดหวงัจากการด าเนนิงาน

1) บริการคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้ที่มีพฤตกิรรม
เสี่ยงทางเพศ

2) บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ ที่ได้มาตรฐาน

3) การสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยในทุกกลุ่มประชากรที่มีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 

4) การให้สุขศกึษาและการปรึกษาเร่ืองโรคและการป้องกนัโรค STI/HIV 

5) การให้บริการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี เพื่อทราบสถานะและเข้าสู่ระบบบริการ
ดแูลรักษาในผู้ทมีีผลเลือดบวก

6) เสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบงานบริการด้านโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์

7) การพฒันาคุณภาพงานบริการด้านการคัดกรอง ดแูลรักษาโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพนัธ์

8) จ านวนหน่วยบริการคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์เพิ่มขึน้ 10



ผลการด าเนินงาน
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จ านวนหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีเ่ขา้รว่มโครงการ :   
แหง่ (39 จงัหวดั)

เขต จงัหวดั จ านวนหนว่ยบรกิาร
(แหง่)

ผลงาน (ราย)

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่1   ปีที ่2 ปีที ่3

กรงุเทพฯ  3 4 9 2,121 2,561 1,347

1 อยธุยา นนทบรุ ีปทมุธานี 4 5 5 317 730 352

2 ลพบรุ ีสระบรุ ี  1 2 2 100 301 225

3 สระแกว้ ชลบรุ ี
สมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา
ระยอง ตราด

7 10 10 1,783 10,008 5,193

4 ราชบรุี กาญจนบรุ ีนครปฐม 
เพชรบรุ ีสมทุรสาคร

5 9 10 845 2,259 819

5 นครราชสมีา  บรุรีมัย ์  1 3 3 1,578 2,621 1,747

6 ขอนแกน่ มหาสารคาม 
อดุรธาน ี หนองคาย

6 21 21 7,643 6,839 2,468



เข
ต 

จงัหวดั จ านวนหนว่ยบรกิาร ผลงาน

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่1   ปีที ่2 ปีที ่3

7 อบุลราชธานี
มกุดาหาร  ศรสีะเกษ 

8 10 10 538 3347 291

8 ก าแพงเพชร 1 1 1 82 229 18

9 พษิณุโลก ตาก 1 1 1 769 0 0

10 พะเยา  เชยีงใหม ่ 
เชยีงราย

3 5 5 2,522 1,937 153

11 สรุาษฎรธ์านี  ภเูก็ต 
นครศรธีรรมราช
ระนอง พงังา

6 14 14 1,434 3,684 722

12 สงขลา ตรงั 3 10 10 2,900 942 29

รวม 49 95 101 22,632 35,672 13,364



ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด



ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

(ม.ีค.58)

จ านวนกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ

คดักรอง STI 
25,951 22,632 

(87.21%)

35,672

(> 100 %)

13,364

รอ้ยละผูท้ ีต่ดิเชือ้ STI - 1,210

(5.35%)

4,057       

(15.1%)

614       

(4.6%)
รอ้ยละผูท้ ีต่ดิเชือ้ STI ไดร้บั

บรกิาร STI case management 

ตามมาตรฐาน 

60% 854

(70.57%)

3,850           

(94.9%)

570  

(92.8%

รอ้ยละกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ

ใหก้ารปรกึษาและตรวจเลอืด

รวมท ัง้ทราบผลเลอืด

50% 3,698

(16.34% )

16,716        

(62.3%)

5,378        

(40.2%)

รอ้ยละกลุม่เป้าหมายทีผ่ลเอชไอ

วบีวก
197/3698

(5.33%)

331/16,716   

(2.0%)

246/5,378 

(4.6%)

รอ้ยละกลุม่เป้าหมายทีผ่ลเอชไอ

วบีวกทีไ่ดเ้ขา้สูร่ะบบบรกิารการ

ดแูลผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์

Baseline 59.6% 66.8% 58.1%
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ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3

(ม.ีค.58)

จ านวนของหนว่ยบรกิาร

สาธารณสขุทีม่เีจา้หนา้ทีผ่า่นการ

อบรมเสรมิสรา้งศกัยภาพตาม

หลกัสตูรฯ*

142 88 43

รอ้ยละของหนว่ยบรกิาร

สาธารณสขุทีส่ามารถจดับรกิาร

ดา้นการป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่

ทางเพศสมัพนัธส์ าหรบั

กลุม่เป้าหมาย

Baseline 49/142
(34.5%)

95/142              
(66.9%)

101/142  
(71.1%)

รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีม่กีาร

ด าเนนิงานพฒันาคณุภาพดา้น

การป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ์

Baseline 34/49 

(69.4%)

53/95

(55.8%)                  

72/101          

(71.3%)
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   ร้อยละ/จ านวน(คน)ของผู้เข้ารับบริการคดักรองจ าแนกรายกลุ่มประชากร

53.2% 40.4% 42.8%

3.6%

4.9%
9.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

ปีที ่1(7,663) ปีที ่2(19,507) ปีที ่3 (ม.ิย.58 : 
7,080)

ประช าชนท ัว่ไป 

ผูต้อ้งขงั 

ผูใ้ชส้ ารเสพตดิชนดิ
ฉดี 

MW 

Youth 

MSM 

FSW 



จ านวนคร้ังการเขา้รับบริการคดักรอง STI

* ขอ้มลู จากรายงาน ก . ปีงบประมาณ 2555  มเีพยีง 10  จงัหวดั ใน 39 จงัหวดัทีร่ายงาน



64.5%

76.4%

66.6%

0.8% 0.9% 0.5%
0.0%

10.0%
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50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Yr1 Yr2 Yr3

HIV testing Positive

FSW  และ MSMท่ีเขา้ถึงบริการ STI/VCT

79.4%

89.3%

73.6%

16.4% 16.5%

24.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Yr1 Yr2 Yr3

MSMFSW



การจัดหน่วยบริการเฉพาะด้านโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ เพือ่การคดักรองโรค 
STI&HIV

1. ดา้นบรกิารปรกึษาและใหส้ขุศกึษา
•สง่เสรมิความรูท้กัษะการใชถ้งุยางอนามยัและสารหลอ่ลืน่
•จดับรกิารถงุยางอนามยัและสารหลอ่ลืน่
•ใหบ้รกิารปรกึษาเพือ่การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี(PITC)
•ใหบ้รกิารปรกึษาดา้นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

2. ดา้นบรกิารตรวจเลอืด
• คดักรองซฟิิลสิ (TPHA/VDRL)
• HIV testing 

3. ดา้นบรกิารตรวจคัดกรองโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์
• First void Urine (MSM)
• Gram stain 
• Wet Smear (หญงิ)

• PAP Smear (ปีละ 1 ครัง้)

• ตรวจรา่งกาย อวัยวะเพศ
• ซกัประวัตอิาการดา้นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์

4. ดา้นบรกิารตรวจรักษาโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์และสง่ตอ่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวกีรณ๊
ผลบวก



การจดัหน่วยบริการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี

      

    บรกิารทีจ่ดัใหแ้กผู่ม้ารบับรกิาร

• บรกิาร VCT แบบ SDR 

• บรกิารตรวจคัดกรองโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์

• การใหส้ขุศกึษา  การสนับสนุนถงุยางอนามัย

• เชญิชวนเขา้รับบรกิารทีส่ถานพยาบาล

• สง่ตอ่ผูต้ดิเชือ้เขา้รับบรกิารทีส่ถานพยาบาล
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