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1

พนัโทหญิงนฤมล  ทองวชัรไพบูลย์

คุณภาพอยู่ทีใ่จ ฝันให้ไกลไปให้ถงึ ระบบ STI รพ.ค่ายสุรนารี



รพ.สังกัดกรมแพทย์ทหารบก ฝากการบังคับบญัชากับกองทัพภาคที่ 2
• อัตราอนุมัติ 400 เตียง จ านวนเตียงใช้จริง 281 เตียง  เปิดบรกิารเพิ่มพิเศษ

ยามวิกฤตฉุกเฉินได้อีก    56   เตียง

รับรอง DSC / HIV ปี 2559



รพ.ค่ายสุรนารี

รพ.ค่ายประจกัษศิ์ลปาคม รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง

รพ.ค่ายศรีพชัรินทร์

รพ.ค่ายสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช

รพ.ค่ายวรีวฒันโ์ยธิน

รพ.ค่ายสมเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก

รพ.ค่ายศรีสองรัก

พนั สร.3 พนั สร.6 พนั สร.22 บชร.2
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ผงัการจัดการดูแล รพ.ทภ.2 ตามแนทาง AMS 



จุดประกายการพฒันา

• ทบทวน ภารกจิ ( การบริการแพทย์ แบบเป็นพืน้ที่ )

• การพัฒนาตาม นโยบาย ทบ./ สปสช./ สสจ.,เครือข่ายการดูแลHIV( เขต
นครชัยบุรินทร์) 

• นโยบายกรมแพทย์ เน้น  “เป็นองค์กรชัน้น าและเป็นที่เชื่อม่ันกองทัพบก
และประชาชน”  และอนุรักษ์ก าลังรบ

• ต่อยอด Re-accreditation  สู่การรับอง DSC  



ทบทวน
ตนเอง

เช่ือม
มาตรฐาน 
ระบบงาน
เดมิ กับ
มาตรฐาน 

DSC

รับการเยี่ยม
กระตุ้น จาก 
สอวพ.,TUC
,สสจ.นม. ,
สคร.5 

พัฒนา
ระบบงาน 
ปรับเข้าสู่
แผนปฏบิัติ
การของ
องค์กร

ประเมิน
ตนเอง 
น าเสนอ 

Gap .ให้
ทีมบริหาร
รับทราบ

ทุก 2 เดือน

วางแผน
เยี่ยมส ารวจ
ภายใน และ
เยี่ยมกระตุ้น

จาก 
เครือข่าย
ภายนอก

รับการเยี่ยม
ส ารวจจาก

องค์กรภายนอก

ในปี 2559

Road Map 
DSC /HIV Fort suranari hospital

วางแผนการ
พฒันาทัง้

องค์กร ทุก 3 
เดือน

ทบทวนระบบงาน ทุก 1 เดือน

ทบทวนทางคลนิิก ทุก 1 เดือน 
เชื่อมกบัระบบงานส าคัญ

ทบทวนประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ และหา
โอกาสพัฒนา ทุก 3 เดือน



แนวคิดการดูแลผูป่้วยกลุ่ม HIV ,STI,VCT



ระบบการดูแลโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์STI

• บริบท : การตดิตามผลลัพธ์การ
เฝ้าระวังยังไม่ครอบคลุมทุกจุดที่
ให้บริการ

• การลง Dx ในโปรแกรม

E phis ไม่สมบรูณ์

• การตดิตาม : การปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมหลังได้รับความรู้

STI

รพ.ค่ายสุรนารี

ชุมชน การส ารวจพฤตกิรรมโดย อสม. แกน
น าเยาวชน เครือข่ายผู้ต้องขัง 
( เรือนจ ากลาง นครราชสีมา )

หน่วยทหาร : การส ารวจ
โดยแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ งานวิจัย การ
ตรวจรักษา

รพ. :ค้นหาทุก OPD 

ไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่เป็น

       one stop service 

บุคลากร : การใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจ
พฤตกิรรมสุขภาพ งานอาชีวอนามัยมีน้อย
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ผลการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  รพ.ค่ายสุรนารี 
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อตัราการติดเช้ือ HIVทหารกองประจ าการ
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ปี 2557



บทเรียนทีไ่ด้ในกลุ่มทหารกองประจ าการ

เปรียบเทียบกบั กองทพัภาคอืน่ / งานวจิยัของกรมแพทย์ พบว่า
      ทภ.2  มอีตัราการตดิเช้ืออนัดบั 2 , อตัราการใช้ถุงยางกบัหญงิบริการ ร้อยละ 81.2 สาเหตุร่วมที่ไม่ใช้ถุงยาง เน่ืองจาก
ดืม่สุราร่วมด้วย และมคีวามเช่ือว่า กบัคู่นอน/แฟน ใช้เพยีง ร้อยละ 60  ส่วนใหญ่ป้องกนัการท้อง  เป็นกลุ่ม M  ประมาณ 
ร้อยละ 33.33

โอกาสพฒันา : เน้นการให้ความรู้เอดส์ ร่วมกบั ทกัษะการปฏิเสธ และการดืม่สุรา



ระบบการดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือ HIV ในคลินิกARV

คลินิกโรคติดเชือ้ 
OPD อายรุกรรม

ระบบ Lab

ระบบยา

การรักษาความลบั สิทธิผูรั้บบริการ





ประเดน็ กลุ่มผู้ป่วย/โอกาสพัฒนา การพัฒนา

มีปัญหาในการเข้าถึง STI / VCT คัดกรองเชงิรุกในชมุชน 

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน กลุ่มเสี่ยงที่เกิดภาวะฉุกเฉิน เน้น 
safety for all ไม่เลือกปฏิบัติ

ตามรอยกระบวนการดูแล 
clinical tracer 

การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.มหาราช ( เกินขีด
ความสามารถ รพ.

ทบวน การส่งต่อ ขอย้าย 
ปฏิเสธการรักษา

การประสานงานในการ
รับผู้ป่วย

ตามแนวทางการดูแล มาตรฐาน HIV ตามรอยกระบวนการดูแล 
clinical tracer 

การได้รับข้อมูลของ
ผู้ป่วยเมื่อแรกรบั

การคัดกรองความเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยง จิตใจ สังคม

ใช้แบบคัดกรองทางจิต แบบ
ประเมนิสภาพแรกรับ

การเข้ามีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นธรรมของระบบบริการการเข้ามีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นธรรมของระบบบริการ

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ



การประเมินที่ถูกต้องรวดเร็ว น าไปสู่การดูแลรักษาที่ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องรวดเร็ว น าไปสู่การดูแลรักษาที่ได้ผล

III-2 การประเมินผูป่้วย

ประเดน็ กลุ่มผู้ป่วย/โอกาสพัฒนา การพัฒนา

ประเมนิผิดพลาด
ประเมนิล่าช้า
ประเมนิไม่ครบถ้วน

แนะน ามาตรวจ แต่ว่าไม่มีระบบ
ทราบว่าติดตามหรือไม่
ไม่มีระบบการติดตามคนไข้ที่ไป
รับบริการที่อื่น 
ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการ
ติดตามข้อมูล
คนไขท้ี่ยังไม่ได้กินยาหายไปจาก
ระบบ คนไข้ที่กนิยา หายไปจาก
ระบบ (มีแผนการติดตามคนไข้
ที่กินยาที่ loss Fu)

การประเมินการใช้ยา ADR  , Drug 
Adherence
การตรวจวินิจฉัย : ลดระยะเวลาการ
แจ้งผลเลือด พลทหารใหม่
การวินิจฉัยโรค ปรบัการ  Dx ให้ตรง
กับ ICD-10 



III – 3.1 การวางแผน

ประเด็น โอกาสพัฒนา การพัฒนา

ความชัดเจนของเป้าหมายการ
ดูแล

ก าหนดตัวชี้วัด ที่ชัดเจน ครอบคลุมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

Treatment Goal ของแต่ละสหสาขา

ความชัดเจนและสมบูรณ์ของ
แผนการดูแล

การให้ค าปรึกษา อบรมทักษะ
Counselling ทุกคน

การรักษาความลับ  : การปรับ DX ใน
ใบสั่งยา

การวางแผนร่วมกัน/การ
ประสานแผน

การลง Nap โปรแกรม ให้สมบูรณ์
การวางแผนร่วมกับ หน่วยทหาร 
ครอบครัว

ลดการตีตราในหน่วยทหาร ,ชุมชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

การใช้ประโยชน์จากแผน การติดตามเยี่ยมบ้าน หน่วยทหาร
การส่งต่อ รพ.สต. รพช.

พัฒนาระบบ Refer  การดูแลต่อเนื่อง



การประสานงานเป็นจุดอ่อนที่พบบ่อยเมื่อต้องท างานร่วมกันการประสานงานเป็นจุดอ่อนที่พบบ่อยเมื่อต้องท างานร่วมกัน

โอกาสพัฒนา การปรับปรุง

การขอค าปรึกษาแพทย์ระหว่างสาขา เชื่อมระบบงาน STI  VCT 
ARV และระบบงานส าคัญ
ของ รพ.

ตามแนวทางกาดูแล HIV 
สปสช. กรมแพทย์ทหารบก 

การรายงานแพทย์ ทบทวน 12 กิจกรรม

การขอค าปรึกษาระหว่างวิชาชีพ

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน บูรณการ มาตรฐาน HA 
DSC PCA  และ SPA IN 
ACTION 

III-4.1 การดแูลผูป่้วย



การตอบสนองความต้องการน ามาสู่ความพึงพอใจ ความผูกพัน ความไว้วางใจการตอบสนองความต้องการน ามาสู่ความพึงพอใจ ความผูกพัน ความไว้วางใจ

ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง การปรับปรุงวิธีการรับรู้

ค้นหา Gap ในระบบงาน ของกลุ่มลกูค้า
ส าคัญ เช่น ก าลังพลทหาร ครอบครัว ผู้ป่วย
ทั่วไป หญงิตั้งครรภ์ เด็กที่มารดาติดเชื้อ HIV  
ผู้ป่วยผ่าตัด บุคลากร รพ.

ติดตามผลความพึงพอใจ การร้องเรียน 
ความต้องการที่ผู้รบับริการเสนอ และวางแผน
ตอบสนองร่วมกับ กรรมการ PMQA หมวด 3 

ทบทวน ระบบการดูแลในฐานะ แม่ข่าย 
รพ.ทภ. 2 ( การบริการแพทย์แบบเปน็พื้นที่ ) 

ใช้ ระบบ Area medical service  ร่วมกับ 
กองทัพภาคที่ 2 กรมแพทย์ทหารบก 

การพิทักษ์สิทธิ การดูแลด้านสังคม จิตใจ เน้นการสร้างความเข้าใจผู้ให้บริการ  หน่วยทหาร 
ในเรื่องการอยู่ร่วมกัน

III-4.1 การดแูลผูป่้วย



III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย/ครอบครวั

กลุ่มผู้ป่วย กิจกรรม

STI 
ผู้ป่วย
ทหารกองประจ าการ
เยาวชนกล้าดี
ผู้ต้องขัง

ค้นหากลุ่มที่เข้ารับบริการและติดตาม
ผลการรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สร้างแกนน า เน้นการมีส่วนร่วม ผู้ป่วย 
ญาติ และชุมชน

VCT
ทหารกองประจ าการ

ให้ความรู้ / ส ารวจพฤติกรมเสี่ยง  ท า CQI 
นวตกรรม R2R 

ARV
ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน และอยูใ่นระบบ 
ARV รพ.



III-6 การดแูลต่อเน่ือง

กลุ่มผู้ป่วย กิจกรรม

STI ประสานการดูแล ร่วมกับ เครือข่ายการดูแล HIV 
รพ.สต.
สคร.
สสจ.นม.
รพ.มหาราช นครราชสีมา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
   ** ใช้  Napdar Program 

VCT

ARV



ขอบคุณค่ะ


