การทางานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ จากเอดส์

ชุดกิจกรรมที่ 3

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 3 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยบริการในการดูแลรักษาเอชไอวี “HIV Health care system strengthening”
กลุ่มเป้ าหมาย
แกนนำผูต้ ิดเชือ้ /คนทำงำนองค์กรพัฒนำเอกชน
แพทย์/พยำบำล(HIV-co) และทีมรักษำ
สสจ. /สปสช./สคร.
ผูเ้ ชี่ยวชำญในระดับพืน้ ที่ และส่วนกลำง
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อส่งเสริมให้ผใู้ ห้บริกำร
สำธำรณสุขและคนทำงำน

กิจกรรม
เนือ้ หา
1) เวทีวิชำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 1) สิทธิประโยชน์กำรรักษำ
ข้อมูลแนวทำงกำรรักษำด้วย

ของทุกสิทธิ

ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด
1) เกิดกลไกการพัฒนาระบบ 1. มีแผนการทางานเพื่อ
สร้างเครือข่ายการ
บริการร่วมกันระหว่างรัฐ/
ทางานระหว่าง

โรงพยาบาลและภาค
ประชาชนร่วมกับสสจ.
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ อ้ มูลกำร
ตรวจคัดกรองและกำรรักษำ
ด้วยยำต้ำนไวรัส
ระดับจังหวัด
2. จานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯที่เป็ น
รักษำตำมแนวทำงกำรรักษำ
HBV, HCV ฯลฯ ปี ละ 2 ครัง้ - เกณฑ์เริ่มยำให้กบั ผูต้ ิด
2) มีระบบฐานข้อมูลการ
แรงงานข้ามชาติอย่าง
ที่เป็ นปั จจุบนั
(เน้นผูใ้ ห้บริกำรกำรรักษำ)
เข้าถึงการรักษาในระดับ
เชือ้ ฯ ทุกระดับซีดี 4
น้อย......เปอร์เซ็นต์มี
2) เพื่อสร้ำงกลไกสนับสนุนกำร 2) เวทีจงั หวัดเพื่อติดตำม
จังหวัด
- สูตรยำต้ำนฯ ตำมแนวทำง
บัตรประกันสุขภาพและ
เข้ำถึงกำรรักษำและ
สถำนกำรณ์/หนุนช่วยให้เกิด
กำรรักษำของกระทรวงสำ 3) คนในสังคมและผูต้ ิดเชือ้
เข้าถึงการรักษาตาม
ประสำนงำนส่งต่อ ในระดับ
กำรจัดบริกำรได้ตำม
เอชไอวี มีความเข้าใจ รับรู ้
ธำรสุข ปี 57
มาตรฐาน
จังหวัด
มำตรฐำนกำรรักษำ อย่ำง
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
- กำรตรวจวินิจฉัยและ
3) เพื่อให้ผตู้ ิดเชือ้ เข้ำถึงบริกำร
น้อยปี ละ 3 ครัง้ (เน้น
เข้าถึงการรักษา
ติดตำมผลกำรรักษำด้วย
ภำคประชำชน เกิดกำร

ยำต้ำนฯ ที่เป็ นปั จจุบนั /กำร

กำรรักษำตำมแนวทำงกำร

คนทำงำนประสำนเชื่อมต่อ)

2) เอดส์ รักษำได้ -กำรรักษำ

ยำต้ำนฯ

กับภาคประชาชน ใน

4) ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีเข้าสูก่ าร

รักษำของกระทรวง

3) รวบรวมฐำนข้อมูล

3) กำรรักษำโรคร่วม

รักษาที่ได้มาตรฐาน มี

สำธำรณสุข

- สถำนกำรณ์กำรเข้ำถึงกำร

- กำรตรวจคัดกรองไวรัสตับ

คุณภาพ ปราศจากการตี

รักษำ HIV HCV

อักเสบบี และ ซี

ตราและการเลือกปฏิบตั ิ

ให้บริกำร/หน่วยงำนส่งต่อ

- กำรรักษำไวรัสตับอักเสบซี 5) ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีท่ีเป็ น
แรงงานข้ามชาติสามารถ
4) กำรป้องกันติดเชือ้ ในทำรก

ตำมกรณีปัญหำต่ำงๆ

แรกเกิด

- ข้อมูลติดต่อหน่วยบริกำร/ผู้

4) ประชำสัมพันธ์/รณรงค์ ผ่ำน

5) กำรอยู่รว่ มกับเอชไอวีใน

เข้าถึงการซือ้ บัตรสุขภาพ
6) โรงพยาบาลในพท.ที่มี

สื่อในจังหวัด เช่น วิทยุ /เฟซ

ระยะยำว

แรงงานข้ามชาติ สามารถ

บุค

- กำรกินยำต่อเนื่อง

จัดระบบบริการร่วมกับ

- เอดส์รกั ษำได้

- Gender/Sexuality

ภาคประชาชนได้ เช่นการ

- หน่วยบริกำรที่ให้ควำม

- กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง/

จัดให้มีลา่ มแปลภาษา

ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำกำร
เข้ำถึงกำรรักษำ

ลดกำรตีตรำ
- เพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย

5) มีผปู้ ระสำนงำนระดับจังหวัด

- สุขภำพจิต

ที่จะเชื่อมประสำนทุกงำน

- ภำวะสูงวัย

ข้ำงบน และประสำนรับเรื่อง

- เศรษฐกิจ

ร้องเรียน/ส่งต่อให้เกิดกำร
แก้ไขปั ญหำกำรรับกำรรักษำ
6) ส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรรักษำ
ของกลุม่ ที่ยงั มีอปุ สรรค เช่น
แรงงำนข้ำมชำติ
- รณรงค์ให้แรงงำนทุกคนรูส้ ิทธิ
ประโยชน์ หนุนช่วยให้ซอื ้ บัตร
ประกันแรงงำน

เป็ นต้น

- สสจ.มีบทบำท ส่งเสริมให้
โรงพยำบำลขำยบัตรประกันฯ
ให้ได้ทกุ พืน้ ที่
- สื่อภำษำต่ำงๆตำมควำม
เหมำะสมในพืน้ ที่
- มีลำ่ มแปลภำษำในรพ.พืน้ ที่ท่ี
มีกลุม่ แรงงำนฯ

