
กลเม็ดเคล็ดลับ...

ท ำอยำ่งไรใหผ้ำ่นกำรรับรอง DSC

พญ.รววิรรณ  หำญสทุธเิวชกลุ

นำยแพทยท์รงคณุวฒุ ิสำขำกมุำรเวชกรรม



ไมม่สีกัคน ทีต่ัง้ใจเต็มใจไปรับเชือ้นีม้ำ 

HIV STI เป็นโรคทีแ่ตล่ะคน
บงัเอญิไปรับมำ....

เพรำะไมรู่ ้ไมเ่ขำ้ใจ 



HIV โรค รูง้ี้
ค ำถำม 

1.ตัง้ใจจะไมม่เีชือ้HIV และ stay negativeตลอดชวีติท ำไดไ้หม 

2.ชว่ยคนอืน่ๆไมใ่หต้ดิ HIVและ stay negativeตลอดชวีติไดไ้หม 

ถำ้หลำยคน ชว่ยคนรอบตัวในแบบเดยีวกนั  

ทกุคนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ ปฏบิัตติัวไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง

ทกุคนในชมุชนนัน้ๆกจ็ะคงสภำพไมต่ดิเชือ้ไปตลอดชวีติ



ประเทศไทยมศีกัยภำพ
ในกำรยตุปัิญหำเอดส์

นพ.สเุมธ องค์วรรณดี

ส ำนกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์

กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ





ยตุปัิญหำเอดส ์HIV

เปลีย่นวธิคีดิจำกกำรควบคมุโรค  

เป็น  ยตุปัิญหำเอดส ์

(Disease control to Ending AIDS) 



งำนยตุปัิญหำเอดส ์HIV
ตอ้งท ำไหม  จะท ำเมือ่ไร

ยิง่รอนำน  - ยิง่ยำก

กำรยตุจิะส ำเร็จในระยะเวลำสัน้กวำ่ 

ยิง่รอนำน- เสยีหำยจะมหำศำลกวำ่ ใชเ้วลำนำน



ยตุปัิญหำเอดส ์HIV ตอ้ง 
ททท.

ยทุธวธิ ีทีท่ ำให ้ผูน้ ำสงูสดุ ทมีผูบ้รหิำร จนถงึ
ผูป้ฏบิตังิำนในทกุจดุทีเ่กีย่วขอ้ง เปลีย่นวธิคีดิ และ
รว่มกนัวำงเป้ำหมำยและด ำเนนิกำร เพือ่ยตุปัิญหำ

โรคเอดส ์

คอื 

กำรรับกำรประเมนิคณุภำพ  DSC HIV/STI



งำนยตุปัิญหำเอดส ์HIV 

เริม่คดิวำ่ รพ. จะประเมนิ DSC

จดุเริม่ตน้ของกำรยตุปัิญหำเอดสใ์น
ชมุชนนัน้ๆ 



กำรรับประเมนิ  DSC HIV/STI   
ท ำคนเดยีว ทมีเดยีว ไมไ่ด ้

ตอ้งท ำ ทกุภำคสว่น รพ. ทัง้แนวรำบและแนวดิง่

ตัง้แตผู่ป้ฏบิตังิำนแตล่ะคน แตล่ะทมี 

ไปสูท่มีประสำน ทมีคณุภำพ

ทมีบรหิำร และผูบ้รหิำรสงูสดุ ของ องคก์ร     



กำรผำ่นกำรรับรอง DSC HIV/STI

ขัน้ตอนส ำคญั

ในกระบวนกำรทีจ่ะด ำเนนิสู่

กำรยตุปัิญหำเอดส ์

กลเม็ดเคล็ดลบั...
ชวนกนัมำรับกำรรับรอง DSC



ประโยชน ์กำรประเมนิ  DSC HIV/STI 

 คนเขำ้ถงึกำรตรวจ HIV ครอบคลมุมำกขึน้

 ผูม้เีชือ้ HIV STI ทกุคน จะ ไดรั้บกำรดแูลทีด่ี
 เริม่รักษำตำมมำตรฐำนเร็วขึน้ 

 ตดิตำมตอ่เนือ่งตลอดจนถงึ ไดผ้ลลัพธ ์กำรรักษำทีด่ี

 ลดกำรแพรก่ระจำยเชือ้ตอ่

 ผูท้ีย่งัไมม่เีชือ้ จำกเสีย่งตดิเชือ้ คงสภำพไมต่ดิเชือ้ตลอดไป

 ทมีดแูลผูต้ดิเชือ้และผูป่้วย    
 ผลงำนด ี ภำคภมูใิจ

 ผลงำน ดยีิง่ข ึน้ ครอบคลมุมำกขึน้ 

 ครบ 4 มติ ิ ตัง้ แต ่รักษำ ป้องกัน สง่เสรมิและฟ้ืนฟู



ทมีประสำน  ทมีคณุ ภำพ 
 ชว่ยเหลอื/เรยีนรู ้ โอกำสพัฒนำงำนเป็นตัวอยำ่งงำนคณุภำพทีช่ดัเจน   

 ผูบ้รหิำร ประหยดัทรัพยำกรลดควำมสญูเสยีในอนำคต

 เห็นผลงำนรวมทีค่รบวงจรตัง้แตย่งัไมเ่กดิโรค  ก ำเนดิโรค 
กำรตดิตำมรักษำ จนถงึป้องกนัครบกระบวนกำร ป้องกนัโรค
ไมใ่หร้ะบำดตอ่  

7.ชมุ ชน หมูบ่ำ้น อ ำเภอจังหวดั ประเทศ จนกระทั่งทัง้โลกนีจ้ะได ้
ทรัพยำกรมนุษยอ์นัเป็นทรัพยำกรอนัมคีำ่ของเรำ ทีส่มบรูณ์แข็งแรง 
ทัง้ผูท้ีม่เีชือ้  และผูท้ีย่ังไมม่เีชือ้

ประโยชน ์กำรประเมนิ  DSC HIV/STI 



มำตรฐำนกำรรับรองเฉพำะ

โรค HIV/STI



I-1 กำรน ำ

I-2 กำรวำงแผน
และกำรบรหิำร

แผน

I-3 กำรมุง่เนน้
ผูป่้วยและสทิธิ

ผูป่้วย

I-5 กำรมุง่เนน้
ทรัพยำกรบคุคล

I-6.1 กำรจัดกระบวนกำร
I-6.2 กำรพัฒนำคณุภำพ
และบรหิำรควำมเสีย่ง

ผลกำร
ด ำเนนิงำน

I-4 กำรวัด วเิครำะหแ์ละจดักำรควำมรู ้

ตอนที ่1 การบรหิารจดัการท ัว่ไป

• สิง่แวดลอ้มในกำรดแูลผูป่้วย
• ระบบเวชระเบยีน
• ระบบกำรจัดกำรดำ้นยำ
• ระบบกำรป้องกันกำรตดิเชือ้
• ระบบทำงหอ้งปฎบิัตกิำรทำงกำรแพทย์

ตอนที ่2 ระบบงานสนบัสนนุ ตอนที ่3 กระบวน
การดแูลผูป่้วย

• กำรเขำ้ถงึและเขำ้รับบรกิำร 
• กำรประเมนิผูป่้วย 
• กำรวำงแผนดแูลผูป่้วย  
• กำรใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแก่

ผูป่้วย/ครอบครัว

ด้านการดแูลผูป่้วย
ด้านการมุ่งเน้นผูร้บั
ผลงาน
ด้านทรพัยากรบคุคล
ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ
ด้านการน า

ตอนที ่4 ผลลพัธก์ารด าเนนิงาน

มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคด้านเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์



DSC site visit



ประชมุทมีผูเ้ยีย่มส ำรวจ



พบผูบ้รหิำร



ลงเยีย่มพืน้ที่



สมัภำษณ์ทมี



ระดมสมอง



กอ่น Exit Conference



รพ.คำ่ยสรุนำรี

รพ.ขขุนัธ์



รพ.โพธำรำม

รพ.นครไทย



Thank You For Your Attention


