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REACH

1.การวิเคราะหแ์ละการวางแผน 1.จัดท าแผนทีชุ่มชนการวางแผน จัดท าแผนทีชุ่มชน โดยทราบพ้ืนทีต่ัง้ ต าแหน่ง อ าเภอจุน นายณัฐชัย √ √ √
ระดับชุมชน(Mapping and การเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย จุดรวมพล สถานทีส่ าคัญต่างๆ เพ่ือน ามาวางแผน จุฑาอารยะกุล
microplanning) วิเคราะห ์

1.1 ส ารวจและท าแผนทีชุ่มชน
เครือข่ายทางสังคมของกลุม่เปา้หมาย
วิเคราะหแ์ละใช้ข้อมูลเพ่ือการท า
แผนปฏบิตัิการในแต่ละพ้ืนที่

1.2 ศึกษาในแต่ละกลุม่ย่อยเพ่ือค้นหา
ความต้องการและร่วมกับวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมหรือบริการที่
สอดคล้องกับสภาพปญัหาหรือ
ข้อจ ากัดในการเข้ารับบริการสุขภาพ

2.การเข้าถึงกลุม่ประชากรเปา้หมาย2.เข้าถึงกลุม่เปา้หมายโดยใช้บคุคล สร้างกลุม่แกนน า MSM และเครือข่าย ในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ านายณัฐชัย √ √ √
ด้วยตัวบคุคล (Reach in person) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และต าบล ทกุแหง่ และฝ่ายเวชศาสตร์จุฑาอารยะกุล

2.1 เข้าถึงกลุม่ประชากรเปา้หมายผ่านฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชนผู้รับผิดชอบเขตต าบล ชุมชน
เครือข่ายทางสังคมของแต่ละกลุม่ โดย หว้ยข้าวก่ า 
เจ้าหน้าทีเ่ชิงรุก (outreach worker)
และแกนน ากลุม่ (peer worker)

2.2 ใช้มาตรการแรงจูงใจ Peer Driven
Intervention (PDI)

แผนการด าเนินงานประจ าป ี2561
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561การจัดบริการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบสถานทีจ่ัดกิจกรรมเปา้หมายกิจกรรม



2.3 จัดกิจกรรมกลุม่ของชุมชนเพ่ือ
สร้างความต้องการตรวจเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

REACH (ต่อ)
2.4 จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือจาก เจ้าของสถานบนัเทงิ ใหค้วามร่วมมือ ในการร้านคาราโอเกะ ร้านเหล้า บาร์ นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
เจ้าของสถานบนัเทงิ สถาน ใหป้ระชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้ารับบริการ จุฑาอารยะกุล
ประกอบการ และผู้เก่ียวข้อง และสามารถเปน็จุดจ าหน่ายถุงยางได้

3.การเข้าถึงกลุม่ประชากรเปา้หมาย3.เข้าถึงกลุม่ประชากรเปา้หมายโดย จัดท าสือ่ ประชาสัมพันธ์ใหรู้้จักกันอย่างแพร่หลายพ้ืนที ่ทีส่ะดวกในการออนไลน์ นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
ด้วยสือ่อิเล็กทรอนิกส์ วิธีอ่ืนๆ มีการอัพเดทและมีการเคลือ่นไหว อยู่สม่ าเสมอ จุฑาอารยะกุล

3.1 สือ่สารผ่าน social media ได้แก่
websites ,facebook, Lines,

geo-social application หรือ mobile 
applications อ่ืนๆ รวมทัง้การพัฒนา
ระบบการใหบ้ริการออนไลน์ โปรแกรม
แชท หรือโปรแกรมออนไลน์เฉพาะกิจ
ทีม่ีผู้ใหบ้ริการสามารถตอบโต้กับ
ผู้รับบริการได้อย่างทนัที

RECRUIT

1.การเข้าสูร่ะบบผ่านตัวบคุคล 1.เจ้าหน้าทีเ่ชิงรุก แกนน ากลุม่ สร้างแกนน า MSM ใหค้วามรู้เสริมมร้างทกัษะ อ าเภอจุน นายณัฐชัย √ √ √
แนะน าหรือส่งต่อกลุม่ประชากร ใหท้ราบ ช่องทางการเข้ารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าจุฑาอารยะกุล
เปา้หมายเข้าสูร่ะบบบริการ ใหก้าร ,มีความรู้เรื่องโรค, จุดจ าหน่ายถุงยาง ต าบล ทกุแหง่ และฝ่ายเวชศาสตร์
ปรึกษาและตรวจเอชไอวี คัดกรอง ,การส่งต่อผู้รับบริการ, ระบบบริการ ชุมชน
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์สุขใจ



1.1 จัดระบบการส่งต่อเพ่ือรับบริการ
ใหก้ารปรึกษาและตรวจเอชไอวี และ
ส่งเสริมการตรวจเอชไอวีใหคู่้ของ
ประชากรหลัก

1.2 จัดระบบการน าสูก่ารตรวจเอชไอวี
และคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยบริการเชิงรุก
ผ่านระบบการเปน็สมาชิก

1.3 ใหบ้ริการผ่านศูนย์บริการชุมชน มีความพร้อมในเรื่อง อุปกรณ์ บคุลากร สถานที่
(Drop-in Center) กับกลุม่ประชากร
เปา้หมายและคู่

1.4 ใหบ้ริการผ่านเครือข่ายร้านยา ร้านขายยาใหค้วามร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ร้านขายยา
ส่งต่อ รับทราบช่องทาง สามารถแนะน าผู้รับบริการ
ได้

2.การเข้าสูร่ะบบผ่าน 2.แนะน าหรือส่งต่อประชากรเปา้หมาย มีการประชาสัมพันธ์ มีการอัพเดพสม่ าเสมอ พ้ืนที ่ทีส่ามารถออนไลน์ได้ นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
สือ่อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสูร่ะบบบริการใหก้ารปรึกษาและ เก่ียวกับช่องทางและ ชักชวนสมัครเปน็สมาชิก จุฑาอารยะกุล

ตรวจเอชไอวี คัดกรองโรคติดต่อทาง ในเฟสบุค๊
เพศสัมพันธ์ผ่านการลงทะเบยีนโดย
Social Media ได้แก่ websites,
facebook, Lines, geo-social
application

2.1 กระจายสือ่ online แนะน าสถานที่
ตรวจและรับบริการนัดตรวจออนไลน์

TEST

1. Same day result test 1.ขยายบริการตรวจเอชไอวีทีแ่จ้ง เจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า อ าเภอจุน นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
ผลได้ในวันเดียวในหน่วยบริการ ต าบล ทกุแหง่ และฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าจุฑาอารยะกุล

มีความรู้และความสามารถใหค้ าปรึกษา ,และใหค้ าต าบล ทกุแหง่ และฝ่ายเวชศาสตร์



1.1 จัดบริการที ่รพ.สต แนะน า ช่องทางในการรับบริการได้ ชุมชน
ศูนย์สุขใจ

1.2 จัดบริการที ่extended clinic

2. Mobile VCT 2.จัดบริการใหค้ าปรึกษาและตรวจ มีอุปกรณ์ทีพ่ร้อม ในการออกหน่วย VCT อ าเภอจุน นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
เอชไอวีเคลือ่นที ่ด้วยการท างาน มีแนวทางประสาน ร่วมกับเจ้าหน้าทีห่อ้ง Labโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าจุฑาอารยะกุล
ร่วมกันของหน่วยบริการและองค์กร เจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ทกุแหง่ และฝ่ายเวชศาสตร์
ภาคประชาสังคม ต าบล ทกุแหง่ และฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน ชุมชน

มีความรู้และความสามารถใหค้ าปรึกษาได้ ศูนย์สุขใจ
2.1 จัดบริการคลินิกเคลือ่นทีข่อง
โรงพยาบาลในชุมชนทีม่ีประชากร
หลักอยู่หนาแน่นหรือจัดบริการใน
สถานบนัเทงิและสถานประกอบการ
หรือที ่Drop-in center

2.2 จัดบริการใหก้ารปรึกษาและตรวจ
เอชไอวีโดยชุมชน(Community based
HTC)

2.3 จัดบริการโดยชุมชนทีศู่นย์บริการ
ชุมชน(Drop-in center) ได้แก่ pre-test
และ post-test counseling and finger
pricked testing offered โดยภาค
ประชาสังคม (NGO)

3. Partner VCT 3. ส่งเสริมใหคู่้ของประชากรเปา้หมาย ผู้รับบริการมีความรู้และตระหนักในการพาคู่ของ นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
เข้ารับการปรึกษา ตรวจเอชไอวี และ ตนมาเข้ารับบริการ จุฑาอารยะกุล
คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

TREAT



1. การเรื่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ 1.เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้รับบริการมีความรู้ เรื่องการปฏบิตัิตัว, เรื่องโรค ศูนย์สุขใจ โรงพยาบาลจุน นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
ขัน้ตอนการรักษา มีความตระหนัก มีความไว้ใจ จุฑาอารยะกุล

1.1 จัดระบบการเชือ่มต่อระหว่างจุด และยินยอมรักษา
บริการในโรงพยาบาลเพ่ือใหผู้้ติดเชือ้ มีระบบรักษาความลับของผู้ปว่ย 
เอชไอวีได้ลงทะเบยีนเข้าสูก่ารรักษา ร่วมพูดคุย และหาแนวทางการรักษาร่วมกัน
ด้วยยาต้านไวรัส มีระบบการติดตามผู้รับบริการ

ได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษา
1.2 องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กร
ชุมชนช่วยเหลือ สนับสนุนและจัดการ
ส่งผู้ติดเชือ้เอชไอวีส าหรับกรณีที่
ไม่กล้าไปเอง

1.3 ใหบ้ริการตรวจ CD4 ใน
โรงพยาบาลทีม่ีผู้ติดเชือ้เอชไอวีอยู่
มากกว่า 500 คน

RETAIN POSITIVE

1.การดูแลใหผู้้ทีต่ิดเชือ้รักษาต่อเน่ือง1.ดูแลใหป้ระชากรหลักทีอ่ยู่ร่วมกับ มีการประชุมส่งคืนข้อมูลแก่ชุมชน ศูนย์สุขใจ โรงพยาบาลจุน นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
เชือ้ได้รับบริการและกินยาต่อเน่ือง มีการติดตามเยี่ยมบา้น เช่น กลุม่ทีเ่ปน็ผู้ปว่ย จุฑาอารยะกุล

ติดเตียง หรือ ผู้ทีม่ีปญัหาในการเดินทาง
1.1 วิเคราะหข์้อมูลผู้ติดเชือ้เอชไอวี มีระบบการติดตามผู้รับบริการเมือ่ผู้ปว่ยไม่มาตาม
รักษาทีโ่รงพยาบาลและวางแผน นัด
ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลชุมชนหรือ มีแบบทดสอบความรู้และสร้างความตระหนักใน
รพ.สต.ทีส่ะดวกต่อการรักษาต่อเน่ือง การรักษาตนเอง และคู่ ของตน

1.2 ติดตามสนับสนุนและดูแลการ
ติดตามเยี่ยมเปน็รายบคุคลโดยภาค
ประชาสังคม (case management)

1.3 จัดกิจกรรมบริการดูแลสุขภาพที่
เปน็องค์รวม รวมบริการอนามัยเจริญ



พันธ์ และส่งเสริมการตรวจคู่ของผู้อยู่
ร่วมกับเชือ้เอชไอวี

RETAIN NEGATIVE

1.การดูแลใหผู้้ทีผ่ลติดเชือ้เปน็ลบ 1. ดูแลใหป้ระชากรหลักทีม่ีผลตรวจ มีระบบการเก็บข้อมูล ผู้ทีม่ารับบริการตรวจ ศูนย์สุขใจ โรงพยาบาลจุน นายณัฐชัย √ √ √ √ √ √
คงอยู่ในระบบบริการปอ้งกันและตรวจเปน็ลบยังคงปอ้งกันและมาตรวจ มีระบบแจ้งเตือน จุฑาอารยะกุล
เอชไอวี เอชไอวีโดยสม่ าเสมอ มีประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้และกิจกรรมแจกของ

รางวัลใน ช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุค๊
1.1 สร้างระบบแจ้งเตือนการรับบริการ
ในระบบบริการ HTC และ STIs

1.2 สร้างแรงจูงใจใหม้ารับบริการ
สม่ าเสมอด้วยระบบบตัรสะสมแต้ม


