กลุม
่ กรุงเทพมหานคร
GAPs
90 (1st) 

86%
GAP =

77,970 67,087
10,883 (From) 100%

 90 (2st) 

56 % (NAP) + ประกันสงั คม  72%

 90 (3st) 

76 %

กลุม
่ กรุงเทพมหานคร
TEST

POS

Reach 67,842

50,085 CBO 27,948  10.4%
(Performance)
17,757 Gov  1,960  2%
STI แนวโน ้มสูงขึน
้ ในพืน
้ ที่
ื่ มข ้อมูลระหว่างหลายฐาน เชน
่ ประกันสงั คม
1.เชอ
2. KP-LED (เพือ
่ ความยัง่ ยืน)
3. PrEP uptake
4. STIs
5. Target high risk and youth

 Target High Risk
- KP-LED

Model (RRTTPR)
- หน่วยร่วมบริการ
- ทาเรือ
่ งรับรองหน่วยงาน CBO
- งบประมาณสนับสนุนจาก BMA
้
- เพิม
่ /พัฒนาศักยภาพ For MSM ทีใ่ ชยา

- Fast track for youth

- Youth EPM+SNS  CBO Online
- Program ก๊วนทีน  BMA

 PrEP Uptake /Demand

- Targeted media e.g. Gay ok BKK
(Link to BMA)
- Party/Event e.g. Trasher Party

มาตรการปิ ด GAPใน 90 แรก

- Mobile VCT

-

STIs
Mobile
Expansion for TX
Quality Assurance (hospital/หน่วย
บริการ)

 Collaboration of main stakeholders
- E.g. Hospital and CBO
BMA ประสานงาน
CBO TRC เสนอ model

Mobile : เพิม
่ ความถีใ่ นการออกหน่วย/เพิม
่ จุดทีล
่ ง

จากศูนย์ 26 และ 28 ขยายไปศูนย์ 35
,03 , 21 , 43
โดย BMA

์ า
กองเอดสท
CBO+TRC = เสนอ model (RRTTPR)
รูปแบบบริการ + source of Funding

มาตรการปิ ด GAPใน 90 ทีส
่ อง
ื่ มต่อฐานข ้อมูลทีม
้ ้อย่างทันท่วงที
การเชอ
่ อ
ี ยูใ่ ห ้ใชได
เป็ นระบบเดียวกัน
พัฒนาข ้อมูลให ้อยูใ่ นฐานเดียวกัน

 Information
Linkage

1.

 Right to health
- Right and accessibility
- Migrant

ิ ธิใ์ ห ้ใชได
้ ้ทุกที่
ปลด Lock สท
Pooling of Resource (BKK)

 ART
- Diff- Care
- Same Day ART

ขยายมาที่ BMA and CBO

2.

ิ ธิ์
เริม
่ ART โดยไม่คานึงถึงสท

(28 และ 26)
2 ศูนย์ ของ BMA นาร่อง (สานักอนามัย)
รพ.สานักการแพทย์ = To discuss กับสานักอนามัย
ขยายไปศูนย์บริการสาธารณสุข


-

S and D
Health setting
Self stigma
E-learning

S&D ภายใน
S&D ระบบสุขภาพ
S&D ระบบโครงสร ้างทางสงั คม

กลยุทธ์ชว่ ยเหลือฉุกเฉิน
กลยุทธการสร ้าง+เผยแพร่องค์ความรู ้
กลยุทธ์การสร ้างสภาวะแวดล ้อมทีเ่ หมาะสม

 คณะกรรมการยุตป
ิ ั ญหาเอดส ์
 BMA

ประสานงาน + Drive/ Policy on Fast
Track Initiative

THANK YOU

