การทางานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ จากเอดส์

ชุดกิจกรรมที่ 1

วัตถุประสงค์การทางาน
1. กลุม่ เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม VCCT แล้วมีผลการตรวจเลือด HIV เป็ นบวก ได้รบั การรักษาตามมาตรฐาน 100%
2. ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีท่ีมารับบริการของโรงพยาบาล ได้รบั การรักษาตามมาตรฐาน 100%
3. แกนนา/คนทางานมีองค์ความรูด้ า้ นมาตรฐานการรักษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และโรคที่เกี่ยวข้อง ที่เป็ นปั จจุบนั 100%
4. มีกลไกการทางานพัฒนาระบบบริการการรักษาในระดับจังหวัดที่ตอ่ เนื่อง
ชุดกิจกรรมที่ 1 การเข้าถึงการให้คาปรึกษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCCT)
เริ่มจาก วิเคราะห์ปัญหา/คัดเลือกพืน้ ที่เป้าหมายและกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจน
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) ส่งเสริมให้คนได้คน้ หา
ความเสี่ยงที่แท้จริงของ
ตัวเอง
2) ส่งเสริมให้เกิดการดูแล

กิจกรรม
1) กิจกรรม VCCT ในชุมชน
- สนทนากลุม่ ย่อย/กิจกรรม
กลุม่ เฉพาะ
- อบรมเรื่อง VCCT

ป้องกันตัวเองเพื่อให้

2) กิจกรรม VCCT ตามความ

ปลอดภัยจากการรับเชือ้

เหมาะสมของพืน้ ที่และ

เอชไอวีได้ตลอดไป

กลุม่ เป้าหมาย

3) ส่งเสริมให้เกิดการดูแล

1)

2)
-

2.1) ให้คาปรึกษาในรพ.มี
3)

เนือ้ หา
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด
ความหมายของการตรวจ
1) กลุม่ เป้าหมายประเมิน
1) กลุม่ เป้าหมายอย่างน้อย
เลือดโดยสมัครใจหรือ VCCT
ความเสี่ยงที่แท้จริงของ
....... คนได้รบั ความรู ้
(Voluntary Confidential
ตัวเองได้
ความเข้าใจเรื่องเอดส์
Counseling and Testing
2) กลุม่ เป้าหมายมีทางเลือก
และการตรวจเลือดโดย
การประเมินความเสี่ยง
ในการป้องกันตัวเอง และ
สมัครใจ
ความเสี่ยงต่อการรับเชือ้ HIV
เข้าถึงอุปกรณ์/วิธีการ
2) กลุม่ เป้าหมายอย่างน้อย
จากวิถีชีวิตทางเพศ
ป้องกันที่หลากหลาย เช่น
…….. คน ได้รบั บริการให้
โอกาสในการรับเชือ้ จาก
ถุงยางอนามัย/ถุงอนามัย
คาปรึกษาและตัดสินใจ
พฤติกรรมต่างๆ ( QQR )
ความเข้าใจเรื่องการตรวจ

สุขภาพของผูม้ ีเชือ้ เอชไอวี กิจกรรมบริการร่วมกับคลินิก
เข้ารับบริการรักษาและ

ANC

วางแผนการดูแลตัวเองใน - กิจกรรมสนทนากลุม่ กับหญิง
ระยะยาวได้เร็วขึน้

ตัง้ ครรภ์และคู่

4) ส่งเสริมความเข้าใจ/ความ - ให้คาปรึกษาเรื่องการตรวจ
มั่นใจในการอยู่รว่ มกับ

เลือดโดยสมัครใจให้กบั หญิง

เชือ้ เอชไอวีของตนเอง

ตัง้ ครรภ์และคู่

4)
5)

6)

(Self Stigma reduction) 2.2) ศูนย์บริการที่เป็ นมิตร/ Drop
5) สร้างความเข้าใจ เพื่อการ In Center (ฐานงานเดิมของ
อยู่รว่ มกันในครอบครัว
ชุมชนอย่างปกติ

องค์กรที่มี)

7)

- ให้คาปรึกษา
- เพื่อนช่วยเพื่อน

8)

3) Mobile VCCT ร่วมกับทีม
โรงพยาบาลเพื่อให้คาปรึกษา
และตรวจเลือดนอกสถานที่ ใน
วันที่ 1 กค. วันตรวจเลือด
แห่งชาติ และ 1 ธค. วันเอดส์

9)

เลือดหาการติดเชือ้ HIV (
สตรี ,เข็มสะอาด,การเข้า
ตรวจเลือดโดยสมัครใจ
window period ผลเลือดลบ
รับการตรวจเลือดเพื่อคัด 3) กลุม่ เป้าหมายที่ตดั สินใจ
ผลเลือดบวก )
กรองเอชไอวีเป็ นต้น
ตรวจเลือด ได้เข้าสูร่ ะบบ
ทางเลือกในการป้องกัน
3) มีระบบการประสานส่งต่อ
บริการรักษาต่อเนื่อง
ความเข้าใจเรื่องการดูแล
ให้กลุม่ เป้าหมายที่ติดเชือ้
100%
รักษา / แนวคิดเรื่องเอดส์
เอชไอวีได้เข้ารับบริการ
รักษาได้
รักษาและวางแผนการ
การลดการตีตราภายใน และ
การสร้างความมั่นใจในการ
ดูแลตัวเองได้
อยู่รว่ มกับเอชไอวีของตนเอง 4) ผูต้ ิดเชือ้ มีความมั่นใจใน
การลดการตีตราและการ
การอยู่รว่ มกับเชือ้ เอชไอวี
เลือกปฏิบตั ิในครอบครัวและ
ของตนเอง
ชุมชน
การลดการติดเชือ้ ของเด็ก
แรกเกิด
(ในกรณีหญิง
ตัง้ ครรภ์ท่ีติดเชือ้ )
ระบบบริการและสิทธิ
ประโยชน์

โลก หรือวาระอื่นๆของแต่ละ
ท้องถิ่น อย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้
- มีกิจกรรมที่กลุม่ เป้าหมาย
สนใจ แล้วละพืน้ ที่
- มีตรวจสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย
เช่น ตรวจนา้ ตาลในเลือด,
สารเคมีในกระแสเลือด ฯลฯ
4) แจกอุปกรณ์ปอ้ งกัน ถุงยาง
อนามัย, เข็มสะอาด รวมทัง้ อื่นๆ
เช่น ยาคุมกาเนิด
5) สร้างระบบส่งต่อ ช่องทางการ
รับบบริการคาปรึกษาระหว่าง
โครงการ กับรพ. และส่งต่อกลุม่ ผู้
ติดเชือ้ ฯ (ตามความสมัครใจ)
หากติดเชือ้ เอชไอวี

