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เปิดคลินิกคัดกรอง STIs ฟรีได้ไหม

โดย แวรสุณี  เต๊ะเจะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

คลินิกกามโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี



รปูแบบการบริการในโรงพยาบาลปัตตานี
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 มี 2 รปูแบบ

 นอกโรงพยาบาล คือ คลินิกกามโรค  ในโรงพยาบาล

 การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ





 การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ

 การมาฝากครรภ์

 ตรวจสขุภาพแรงงานข้าม

ชาติ

 Mobile VCT และ การให้ความรู้ในชมุชน

 ตรวจรักษา ป้องกัน โรคติดต่อทาง



 Mobile VCT และ การให้ความรู้ในชมุชน

และสถานประกอบการ

 บริการตรวจรักษา ป้องกัน โรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์ one stop service

 สนับสนนุถงุยางอนามัย และส่ือการสอน

เก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์



เจ้าหน้าท่ีในคลินิกกามโรคเจ้าหน้าท่ีในคลินิกกามโรค

•พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 1 คน

•เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 2 คน

•เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 1 คน
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กลุ่มเป้าหมาย   

พนักงานบริการหญิง

ชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กับชาย

ประชาชนท่ัวไปและแรงงานข้ามชาติ
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 ศึกษาข้อมลู ปัญหา และความต้องการรับบริการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี

 ช้ีแจงโครงการต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการเอดส์ และหน่วยงานท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องในโรงพยาบาล

 ส ารวจแหล่งบริการทางเพศและผูใ้ห้บริการทางเพศ ในเดือนมกราคมของทกุปี

 จัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองโรคติดต่อทางสัมพนัธ์และเอดส์และเป็นวิทยากรในเร่ืองSTIs ให้กับ

เวทีต่างๆ

 ออกหน่วยให้บริการใน Drop in ของ สมาคมวางแผนครอบครัวฯ  และสถานประกอบการ 

     2 คร้ัง/สัปดาห์ แต่ปีงบ58 สวทและรักษ์ไทยสลายตัว ต้องต้ังเป็นแผนยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน

 ประสานการท างานกับNGO ใหม่ๆเช่นกลุ่มบ้านอาสา  Buku โครงการห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนษุยชน 

แนวทางการด าเนินงาน
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ผูร้ับบริการในคลินิกกามโรคผูร้ับบริการในคลินิกกามโรค

ปี 57

จ านวนผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร 4296 ราย

ผูป่้วยกามโรคหลกั 21 ราย

Stis อืน่ๆ 4 ราย

6



ข้อมลูผูร้ับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี                      ข้อมลูผูร้ับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี                      

จ านวน/ราย

กลุ่มเป้าหมาย

รับการปรึกษา

ท้ังหมด

ผลการตรวจเลือด

บวก ลบ

พนักงานบริการหญิง 423 14 409

ชายท่ีมเีพศ สพ.ชาย     23  1 22

แรงงานข้ามชาติ  
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ข้อมูลผู้รับบริการปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี                      ข้อมูลผู้รับบริการปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี                      
  (ตุลาคม 56 - กันยายน 57)

จ านวน/ราย
กลุ่มเป้าหมาย

รับการปรึกษา
ทัง้หมด

ผลการตรวจเลือด

บวก ลบ

พนักงานบริการหญิง 415 8 407

ชายที่มีเพศ สพ.ชาย     16  1     15

แรงงานข้ามชาติ 176 1  175
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แนวทางการพฒันางานแนวทางการพฒันางาน

• KPI

• CQI ปีละ 1 เรือ่ง
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แบบเดมิ แบบใหม่

ส่ง PT พบอายรุแพทยว์นัไหนกไ็ด้
นดัเจาะเลือด CD4 วนัองัคารก่อน10.00น
หลงัจากไดผ้ลตรวจตอ้งพบอายรุแพทยเ์พื่อส่งต่อ
คลินิกนภา
ส่งต่อคลินิกนภา

ส่ง PT พบอายรุแพทยว์นัองัคารเชา้
ส่งเจาะในวนันั้นก่อน 10.00น
ส่งคลินิกนภาจนัทร์บ่าย
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ลดขัน้ตอนการส่งต่อการรักษาในผู้ป่วยตดิเชือ้ในหญิงบริการ

ใช้เวลา 4 วัน ใช้เวลา 2 วัน



แบบเดิม แบบใหม่

น าส าเนาทะเบยีนบา้นท ีต้่องการยา้ยเขา้ในเขต อ.เมอืง พบ

ปญัหาเจา้ของร้านไม่ยนิยอมใหย้า้ยเขา้

น าส าเนาบตัรประชาชนของตนเอง

ลายเซนต์จากเจา้ของบา้นท ีย่นิยอมใหย้า้ยเขา้

ยืน่หลกัฐานด้วยตนเองท ีโ่รงพยาบาล

ใชเ้อกสารการยา้ยโดยใชบ้า้นเลขท ีข่องคลนิกิกามโรค

น าส าเนาบตัรประชาชนของตนเอง

ลายเซนต์จาก จนท.คลนิกิท ีย่นิยอมใหย้า้ยเขา้

ยืน่หลกัฐานด้วยตนเองท ี ่รพสต.ใกลบ้า้น
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ปรับรปูแบบท างานเพือ่ให้ง่ายข้ึนในการย้ายสิทธิการรักษา

ไม่มีผู้มาย้าย
สิทธิ

มีผู้มาย้ายสิทธิ
เพิ่มขึน้



แบบเดิม แบบใหม่เร่ิมปี58

ไม่มีการให้บริการpap smear

ไม่มกีารใหบ้รกิารยาคุมก าเนดิ

ไม่มกีารใหบ้รกิารตรวจMSM

เพ ิม่ให้บริการpap smear 

มกีารใหบ้รกิารยาคุมก าเนดิท ัง้ฉดีและกนิ

เพ ิม่บรกิารตรวจMSM
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เพิม่บริการใหม่ๆ เพือ่ให้บริการกลุ่มเข้าถึงยาก



ผลการประเมินงานการด าเนินงานด้านSTIs 16 พค 57

ตัวชีว้ัด ร้อยละ

A.การตอบสนองเชิงนโยบาย   100.00 
B. ระบบสนบัสนนุการวินิจฉยัโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์   100.00 
C. ระบบสนบัสนนุการรักษาโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์   100.00 
D. การพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินงานด้านโรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์

  100.00 

E. การจดัท าระบบสารสนเทศด้านโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์   100.00 
F. การด าเนินงานเชิงรุก   100.00 
การคดักรองโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์     70.63 
การวินิจฉยั ดแูลรักษาโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์   100.00 
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พัฒนาระบบการคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาระบบการคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ซกัประวตัใิหค้รอบคลุมตามมาตรฐาน ท าตรายางป ัม้ใน OPD card เพ ือ่เป็น guide line ในการ

ถามผูป่้วย
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การจัดกจิกรรมให้ความรู้แกนน าในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์กับชาย
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งบ ปี 56 MSM VCT ทัง้หมด 9 ราย ผล 
negative ทกุราย ปี57 ตรวจ14คนตดิเชือ้1คน



การให้บริการ VCT ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์กับชาย
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งบ ปี 56 MSM VCT ทัง้หมด 9 ราย ผล negative ทกุราย



การจัดบูทบริการที่เป็นมติร
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การให้บริการ VCT ในสถานประกอบการ
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งบ ปี 56 พนักงานบริการหญิงVCT ทัง้หมด 423 ราย ผล 
negative 
งบ ปี 56 พนักงานบริการหญิงVCT ทัง้หมด 423 ราย ผล 
negative 409 ราย positive 14 ราย

งบ ปี 57 พนักงานบริการหญิงVCT ทัง้หมด 145 ราย ผล 
negative 
งบ ปี 57 พนักงานบริการหญิงVCT ทัง้หมด 145 ราย ผล 
negative 143 ราย positive 2 ราย

ช่วงกลางคืน ช่วงกลางวัน
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การรณรงค์ในวันส าคัญๆ

  การณรงค์ในวันเอดส์โลก  การณรงค์ในวันเอดส์โลก



การรณรงค์ในวันส าคัญๆ
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   กจิกรรมเน่ืองในวันวาเลนไทน์   กจิกรรมเน่ืองในวันวาเลนไทน์



การท างานในรูปแบบ SOCIAL NET WORK
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เป็นวทิยากรให้ความรู้เร่ืองโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
รวมถงึการประชาสัมพันธ์การย้ายสิทธิการรักษาและการซือ้บัตรประกันสุขภาพต่างด้าว
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  บทเรียนที่ได้จากการท างาน  บทเรียนที่ได้จากการท างาน
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เชิงรุก

• เน้นการท างานเชิงรุกโดยอาศยั
เครือข่าย

เชิงรับ

• การฝึกฝนทกัษะในการ
counseling

IT
• Social net work

งบประมาณ
• งบน้อย ต้องอาศัยงบจาก
เครือข่าย

เวลา

• กลุ่มเป้าหมายมีอุปสรรค
ในการรับบริการ

ผู้ รับบริการ
• ปฎเิสธการรักษาหลังทราบ
ผลเลือด

        สิ่งที่ได้รับจากการท างาน        สิ่งที่ได้รับจากการท างาน           ปัญหาและอุปสรรค          ปัญหาและอุปสรรค



      แผนการพัฒนาต่อเน่ือง

•ขยายโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถงึยากอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้ยา กลุ่ม
ผู้ต้องขัง

• จัดบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hotline) เพ่ือให้ผู้รับบริการมีทางเลือก
เพิ่มขึน้

•พัฒนา web site ของกลุ่มตานีสีรุ้ง(MSM) เพื่อประสานงานได้สะดวกมากขึน้

•พัฒนาข้อมูล Rihis ให้มีประสทิธิภาพโดยรวมข้อมูลในโรงพยาบาลและคลนิิกกามโรค
ให้เป็น หน่ึงเดียว
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                            สวสัดี
           
สวัสดี


