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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทยที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป
ระบบราชการ การปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติและนโยบายของรัฐ ที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่
สงผลตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีของกลุมเปาหมายตางๆ ขอมูลการวิเคราะหสถานการณ
อุปสรรค และแนวทางการแกปญหาเปนประโยชนอยางยิ่ง ที่ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปปรับปรุงแนวทางใน
การปอ งกัน การดูแลรักษา และการลดผลกระทบในผูติดเชื้อเอชไอวี/ ผูปวยเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อทบทวนการดําเนินงานชวงครึ่งแผนของแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 ที่ดําเนินการโดยภาครัฐและหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส
ในภาพรวม เพื่อนําไปเปนขอเสนอในการดําเนินงานในชวงเวลาที่เหลือ
ระเบียบวิธีการศึกษา ใชการทบทวนแบบสังเกตการณ เนนการการทบทวนรายละเอียดกรอบภารกิจ (25502552) ที่อาศัยรูปแบบการทบทวนและวิเคราะหผลแบบ Rapid appraisal ประกอบดวย การเก็บขอมูลทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ โดยคณะทํางานวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยแบงบุคลากรที่เกี่ยวของ
ออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1) เจาหนาที่ในหนวยงานระดับปฏิบัติการทั้งในสวนกลางและพื้นที่ 2) ผูรับผิดชอบ
ดานการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 โดยตรง (R&D: Strategic
manager) และ3) เจาหนาที่/นักวิชาการภายนอก (Civil Society) บุคลากรดังกลาวไดสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลจากหนวยงานระดับปฏิบัติการในสวนภูมิภาค เพื่อนํามาทบทวนกอนนําประเด็นคําถาม และ ประเด็นที่
ตองการความกระจาง มาทบทวนในหนวยงานสวนกลาง เปนการทบทวนภาพรวมการสนับสนุนในดานตางๆ และ
ผลลัพธจากการสนับสนุนดานวิชาการ รวมประสบการณ ทักษะของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ/เอกชนดาน
เอดส/องคกรระหวางประเทศ การผลิตและประสิทธิผลการใชสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา รวมทั้ง แผนงาน/
โครงการที่เปนขอตกลงหรือมีพันธะผูกพันตางๆ รวมถึงบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานการสนับสนุนดานวิชาการ

ผลการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ กระบวนการจัดทํา
แผน การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ไดบรรจุเรื่องโรคเอดสไวเปนสวนหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค ป 2550-2553 ไดจัดทําตัวชี้วัดกลยุทธและผลผลิตของปงบประมาณ 2550 ของแต
ละกลุมภารกิจ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดแนะแนวทางใหพื้นที่สามารถนําแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการทําแผนดังกลาว และมีการเปดเวทีให
ระดั บ จั ง หวั ด มี แ ผนยุ ท ธศาสตร ด า นเอดส เ ป น ของตนเอง การมี แ ผนเร ง รั ด ป 2550 และแผน UA-Universal
Access เกิดการทํางานรวมกับพื้นที่มากขึ้น สวนในระดับประเทศ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดส
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แหงชาติ (ศบ.จอ) มีบทบาทหนาที่และภารกิจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร การจัดทําและแปลงเปนแผนการ
ควบคุมกํากับติดตามของประเทศ
ในสวนภูมิภาค การดําเนินงานดานเอดสไมใชภารกิจหลักของหนวยงาน และยังไมเกิดการนําทั้ง 4
ยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติ และขาดการบูรณาการสูงานประจําในพื้นที่ ยังคิดและปฏิบัติดังในอดีต และทํางาน
ตามตัวชี้วัดของแตละโครงการ โดยที่การประสานงานระหวางหนวยงานยังไมชัดเจน
คนทํางานและงบประมาณดานเอดสที่ลดลง จากการปฏิรูประบบบริการและงบประมาณ อาจสงผลให
การดําเนินงานดานเอดสมีประสิทธิภาพลดลง สงผลใหมีผูรับบริการและการเขาถึงบริการลดลง อยางไรก็ดีถา
คนทํางานในพื้นที่เขาใจและสามารถระดมทุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น ก็สามารถบูรณาการงานเอดสใน
การดําเนินงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพื้นที่ได แตปญหาและอุปสรรคเรื่องกําลังคนยังมีความสําคัญ
เพราะขาดผูรับผิดชอบงานเอดสที่มีความรูความชํานาญ ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูประสบปญหา
เอดส ตามประชากรทุกกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรนี้เนนเรื่องการดูแลรักษา ในชุดสิทธิประโยชนที่มีการถาย
โอนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการไปยังสปสช. สวนใหญจะเนนการรักษาผูปวยที่เขามาสูระบบบริการ สวน
การรณรงคปองกันยังขาดความชัดเจน ยกเวนการแจกถุงยางอนามัยที่ยังสนับสนุนตอเนื่อง
การดําเนินงานปองกัน และการดูแลรักษาในแตละกลุมเปาหมาย พบวา ไมมีขอมูลที่ชัดเจนในการบอก
ผลสําเร็จของการปฏิบัติ เนื่องจากการขาดแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะสื่อไปถึงการดําเนินงานเรื่องของการ
ลดผลกระทบตอผูประสบปญหาเอดส นอกจากนั้นกลุมเสี่ยงตางๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น ทําใหยากตอการดําเนินงาน เชน การเปลี่ยนรูปแบบเปนพนักงานบริการแอบ
แฝง โดยเฉพาะในกลุมประชากรเคลื่อนยาย/กลุมชาติพันธุ เขาเมืองแบบผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนเพียงบางสวน
และมีปญหาเรื่องการสื่อสาร ทําใหเขาถึงยาก และไมมีสิทธิการรักษา สวนกลุมเยาวชนพบวามีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากขึ้น การหันมาเปนพนักงานบริการแอบแฝงและพบการ
ตั้งครรภของเด็กนักเรียนมีมากขึ้น และการเพิ่มจํานวนของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในขณะที่สังคมยังไม
เปดรับ จึงไมมารับบริการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชนในพื้นที่ที่ไมมีสถานที่ใหบริการโดยเฉพาะ ทําใหขาด
ขอมูล
ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส ภาพรวมของกลไกการคุมครองสิทธิยังไมครอบคลุม ไมมี
การสนั บ สนุ น งบประมาณ ไม มี ห น ว ยงานที่ เ ป น เจ า ภาพชั ด เจน ภาระจึ ง เป น ของกระทรวงสาธารณสุ ข ใน
ยุทธศาสตรนี้จะเห็นวาภาคประชาสังคมมีการดําเนินงานที่เดนชัดกวาภาครัฐ เชน การเรียกรองสิทธิในการไดรับ
บริ ก าร และการเข า รั บ บริ ก ารอย า งเท า เที ย ม และเน น การดู แ ลจิ ต ใจด ว ย ส ว นใหญ ห น ว ยงานภาครั ฐ ได ใ ห
ความสําคัญกับการจัดชุดสิทธิประโยชนในการใหบริการที่เทาเทียม แตไมไดลึกซึ้งในเรื่องของการเขาถึงและการ
ดูแลเรื่องจิตใจ
ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตามประเมินผล (M&E) รายงาน UNGASS เปนแรงผลักใหเกิด M&E ของ
ประเทศ การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในยุทธศาสตรนี้ ศบ.จอ.
พยายามผลักดันใหมีกรอบการติดตามประเมินผลในระดับประเทศ โดยประสานกับสํานักระบาดวิทยา กรม
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ควบคุมโรค เรื่องคุณภาพขอมูล และใหความสําคัญในระดับจังหวัด และสคร. เพื่อใหเปนกลไกการทํางานเรื่อง
ติดตามประเมินผลและการทําแผน และพัฒนากลไกการวิเคราะหชองวาง (gap) แตบทบาทยังไมมีความชัดเจน
เนื่องจากงบประมาณที่จํากัด สวนการดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 4 ในหนวยงานสวนภูมิภาค มีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางบทบาทหนาที่ และการลดจํานวนบุคลากร มีบทบาทการทํางานในดานวิชาการ และการพัฒนาองค
ความรูไมชัดเจนหรือไมมีการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค
1. การทําแผนงาน/โครงการ HIV/AIDS ในปจจุบันถูกลดความสําคัญลงเนื่องจากกระแสของโรคอุบัติ
ใหมอื่นๆ เชน Bird Flu, 2009 Flu H1N1 และ โรคชิคุนกุนยา และภัยคุกคามสุขภาพที่เกิดขึ้น ทําใหกรมควบคุม
โรคมีขอจํากัดดานภาระงาน ตองแกไขปญหาเรงดวน ทําใหกิจกรรมดําเนินการไมสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วาง
ไวแตตน ทําใหแผนปฏิบัติงานของหนวยงานไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
2. มีความลําบากในการจัดทําแผนเพื่อใหสอดคลองกับปญหา และเปนแผนปฏิบัติของพื้นที่ ทั้งนี้
ผูบริหารและความพรอมของพื้นที่มีสวนอยางมาก ทั้งยังมีอุปสรรคในพื้นที่ที่มีความขัดแยงของคนในพื้นที่
3. การประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานมีนอยลง การแบงเปนกลุมระหวางกรม/กระทรวง และ
ตองตอบวิสัยทัศนหรือพันธะกิจของตนเอง ทําใหเกิดการแขงขันในพื้นที่เชน สคร. กับ ศูนยอนามัย
4. ผลงานเรื่ อ งเอดส ไ ม ไ ด ต อบสนองภารกิ จ เนื่ อ งจากไม ต รงตามภารกิ จ ของหน ว ยงานอื่ น ๆ เช น
กระทรวงแรงงาน สงผลใหคนทํางานไมอยากที่จะทํางานดานเอดส
5. ไมสามารถนําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการได และไมทันตอเหตุการณ เพราะไมสอดคลอ งกับ
ทิศทางของปญหาในพื้นที่
6. การควบคุมกํากับติดตามประเมินผลในแผนตางๆ (M&E) ไมเปนหนึ่งเดียวหรือ one M&E ที่เปน
ระบบ และครอบคลุม เพราะงานนี้ดําเนินการโดยสามองคกรคือ 1) สํานักพัฒนาวิชาการเปนผูรับผิดชอบ M&E ใน
ระดับประเทศและประเมินเปนรายกิจกรรม 2) ศบจอ. และ 3) สอวพ. ที่มีการทําการประเมินผลงานของตนเองอยู
แลว เปนรายไตรมาส
การติดตามผลการดําเนินงานของแผนโดยตรง ไมมีแผนเขียนไวชัดเจน มีเพียงการประเมินผลตอบตัวชี้วดั หรือ
ความกาวหนาในการดําเนินงานเทานั้น จะมีชุดตัวชี้วัดที่มีหลายๆ กรอบ และมีคณะทํางานจากทุกภาคสวนที่จะ
เขามารับผิดชอบในตัวชีว้ ัดนั้น เชน PMTCT มีกรมอนามัยเปนหลัก

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการบูรณาการมาตั้งแตสวนของกรมควบคุมโรค ใหสามารถแกปญหาในระดับจังหวัดไดอยาง
บูรณาการ ตองกําหนดเจาภาพหลัก ตั้งกรรมการทํางาน ใหคณะกรรมการเอดสชาติมีคําสั่งลงมาใหจังหวัดตั้ง
งบประมาณภายในจังหวัด และตั้งแผนเขาไปในงานเอดส
2. ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดในหนวยงาน โดยใชประเด็นปญหาที่ผูตรวจทําการประเมิน กําหนดวาจะ
ดําเนินการบรรลุแคไหน อยางไร ในกลยุทธหนวยงาน และควรกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
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3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด ทั้งเรื่องการประชุม
อบรม และผลักดันงานดานการปองกัน ควรมีการระบุเงิน/งาน ใหชัดเจนวาเปนเรื่องใด ซึ่งจะมากหรือนอยไม
สําคัญ แตควรจะใหครบถวน อยางนอยควรมีการเริ่มตน แลวขอสนับสนุนเพิ่มเติม
4. การทํางานเปนภาคีเครือขายมีความสําคัญ ทุกภาคสวนตองเห็นความสําคัญ และควรจะพัฒนา
ศักยภาพขององคการบริหารสวนทองถิ่นใหเขาใจ และตระหนักใหได
ควรใหหนวยงานอื่นๆ นอกเหนือหนวยงานสาธารณสุขใหการสนับสนุน ทั้งเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว
อยางถูกกฎหมาย ขจัดปญหาขบวนการคามนุษย มหาดไทยควรใหความสําคัญตรงนี้ดวย ไมใชวา เมื่อเกิดปญหา
แรงงานตางดาวติดเชื้อเอชไอวี/เอดสแลว ผลักภาระมาที่ NGO และสาธารณสุขในการแกไขปญหา เพราะแรงงาน
ตางดาวถือเปนกําลังสําคัญในการผลิตของประเทศไทยดวย

สรุป
แผนยุทธศาสตรบูรณาการเอดสฯ เปนแผนที่กวางและครอบคลุมการดําเนินงานในทุกดานเรื่องเอดส
ดังนั้นการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายใตกรมควบคุมโรคจึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรโดยปริยาย แต
เนื่องจากงบประมาณและตัวชี้วัดเรื่องเอดสไมมีความชัดเจน ไมไดระบุเปนภารกิจหลักของหนวยงาน ทําใหหลายๆ
หนวยงานที่ถึงแมจะมีชื่ออยูในคณะอนุกรรมการเอดสก็อาจจะไมไดใหความสําคัญ ประกอบกับการมีบุคลากรที่
จํากัดและไมไดรับผิดชอบเฉพาะงานเอดสเพียงอยางเดียว งานเอดสเปนเพียงสวนหนึ่งในงานควบคุมโรคติดตอ
เทานั้น ดังนั้นผูรับผิดชอบจึงจําเปนจะตองทํางานเพื่อตอบตัวชี้วัดหรือทํางานอื่นที่เรงดวนกอนหากมีปญหาโรค
อุบัติใหมหรือปญหาที่ผูบริหารในแตละพื้นที่ใหความสําคัญมากกวา
การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ ภายใตแผนยุทธศาสตรเอดสชาติฯ ทั้ง 4 ยุทธ
ศาสตร จะเห็นไดวาหนวยงานในสวนกลาง จะเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดทําแผน การจัดสรรงบประมาณ การ
ติดตามประเมินผล และการดําเนินโครงการในกลุมเปาหมายตางๆ บางสวน โดยจะเดนชัดในยุทธศาสตรที่ 1 และ
ยุทธศาสตรที่ 4 สวนภูมิภาค โดยสคร. ทําหนาที่เปนผูประสานแผนงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และกาสนับสนุนวิชาการ และสสจ. ยังคงเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 ทั้งเรื่องการ
ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด และมีโรงพยาบาลเปนหนวยงาน
หลักในการใหบริการดูแลรักษา แตเนื่องจากผลของการปฏิรูประบบงบประมาณ รวมทั้งการกระจายอํานาจทําให
งบประมาณและอัตรากําลังผูรับผิดชอบงานดานเอดสลดลง ประกอบกับภารกิจและตัวชี้วัดของแตละหนวยงานมี
ความแตกตางกัน งานเอดสจึงอาจไมไดเปนภารกิจและตัวชี้วัดหลักของหนวยงานจึงไมไดถูกใหความสําคัญในการ
ดําเนินงานมากนัก ภาคประชาสังคม มีการรวมตัวกันของหนวยงานภาคประชาสังคมเพื่อเรียกรองสิทธิและ
ผลักดันใหเกิดนโยบายตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ในการดําเนินชีวิตในสังคมและการ
ไดรับบริการพื้นฐานทางสังคม การบริการสุขภาพที่จําเปนตามที่สิทธิ ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากทั้ง
หนวยงานภาครัฐ เชน สปสช. และจากกองทุนโลก ซึ่งจะมีการดําเนินงานในรูปแบบของโครงการเปนปๆ ทั้งเรื่อง
การรณรงคปองกัน และการสนับสนุนการดําเนินงานการดูแลรักษาของเจาหนาที่ เชน การติดตามเยี่ยมบาน การ
รณรงคประชาสัมพันธการเขามาตรวจรักษา การแจกถุงยางอนามัย เปนตน
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ศบจอ. ควรเปนศูนยกลางในการประสานงานและการสนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ใหเกิดการทํางานที่มีความเชื่อมโยงและความรวมมือในการดําเนินงานดานเอดส เชน ดําเนินการจัด
ประชุม วางแผนนโยบายการดําเนินงานดานเอดสในระดับกระทรวง โดยมีการบูรณาการรวมกันในทุกกระทรวงที่
เกี่ยวของ และมีการถายทอดนโยบายไปสูระดับทองถิ่น เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการดําเนินงาน อาจจะจัดตั้งเปนคณะกรรมการในทุกระดับ ตั้งแต กระทรวง กรม สํานัก
และทองถิ่น ควรมีการประชุมที่ตอเนื่อง สงตอขอมูลที่ทันเหตุการณ จัดทําตัวชี้วัดของแตละกระทรวง โดยให
ทองถิ่นมีสวนรวมในการเสนอตัวชี้วัดมีการติดตามประเมินผล/นิเทศ อยางตอเนื่อง ในระดับประเทศและในทุก
ระดับ นอกจากนี้ ควรใหการสนับสนุนงบประมาณ หรือเปนแหลงหางบประมาณที่จะมาสนับสนุนการดําเนินดาน
เอดสใหกับทั้งภาครัฐและเอกชน
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ตอนที่ 1
แนวคิดและกระบวนการ การดําเนินงานทบทวน (ครึ่งแผน)
แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554
........................................................................
1. ความเปนมา (Background)
จากการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาของภาคส ว นต า งๆ ทํ า ให ก ารแพร ร ะบาดของการติ ด เชื้ อ โรคภู มิ คุ ม กั น
บกพรอง (เอชไอวี) ลดลง แตตอมาพบวาในประเทศไทย มีการแพรระบาดดังกลาวในกลุมประชากรที่หลากหลาย
โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน จึงควรมีการทบทวนกลยุทธที่ใชอยูในกลุมเปาหมายเดิม เชนพนักงานบริการ หรือผูใช
สารเสพติด ซึ่งเปนกลุมที่มีการเขาถึงไดยาก ถึงแมจะมีความพยายามแกระเบียบตางๆ ที่เปนปญหาอุปสรรค แต
เนื่องจากการที่ขาดความเชื่อมโยง ของงานบริการปองกันและการแกไขปญหาเอดสอยางครบวงจร ทําใหปญหา
ดังกลาวยังคงมีอยู ดังนั้นในชวงปจจุบันจึงไดมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรโดยมุงเนนโดยใหความสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพ ใหมีการเขาถึงบริการอยางเทาเทียม และ มีการ
ทํางานในเชิงบูรณาการแบบองครวม รวมทั้งไดมีเสนอขอเรียกรองที่สําคัญ ใหภาครัฐดําเนินการตอเนื่อง เชน การ
พิทักษสิทธิของผูติดเชื้อฯ การลดอคติ (การศึกษาหญิงตั้งครรภ การตรวจเลือดกอนทํางาน/หญิงตั้งครรภ) การ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องและครอบคลุมในทุกกลุม การทํางานกับกลุมที่เขาถึงยาก อาทิ เยาวชน ชาติพันธุ
แรงงาน และ ผูสูงอายุ รวมทั้ง การฟนฟูกระบวนการทํางานปองกันและแกไขปญหาเอดสโดยเนนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน รวมทั้งการสงเสริมสุขภาวะทางเพศ เปนตน

2. สถานการณโรคเอดสในประเทศไทย
จากการศึกษาความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุมตางๆ ที่ผานมา คาดวาในปพ.ศ 2548 .มี
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังมีชีวิตอยูจํานวนประมาณ 560,000คน โดยมีผูติดเชื้อรายใหมประมาณ 18,000คน
ในจํานวนนี้เปนชายติดเชื้อจากหญิงบริการทางเพศ 1,861 ราย (11.3%) หญิงบริการทางเพศติดเชื้อจากชาย 723
ราย (4.4%) และการติดเชื้อจากการใชสารเสพติดชนิดฉีด 1,056 ราย (6.4%) (กรมควบคุมโรค :แผนยุทธศาสตร
บูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554)
สถานการณ โ รคเอดส ใ นประเทศไทย คาดว า จะมี ผู ใ หญ ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ส ะสมตั้ ง แต ป 2527-2552
ประมาณ 1,127,168 ราย มี ชี วิ ต อยู ป ระมาณ 516,632 ราย คาดว า ในป 2552 จะมี ผู ติ ด เชื้ อ รายใหม จํ า นวน
ประมาณ 11,753 คน หรือมีผูติดเชื้อรายใหม เฉลี่ยวันละ 32 คน ซึ่งรอยละ 42 ติดเชื้อจากคูนอนประจํา หรือติด
จากสามี/ภรรยา และมีจํานวนรอยละ 29 หรือกวา 1 ใน 4 ติดเชื้อในกลุมชายรักชาย
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สํานักระบาดวิทยาไดรายงานวา มีผูปวยเอดสสะสมขึ้นทะเบียนรักษา ตั้งแต พ .ศ .2527 จนถึงวันที่ 30
เมษายน 2552 เปนจํานวน 349,238 ราย เสียชีวิตแลว 94,507 ราย แตการเสียชีวิตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากการ
ไดรับยาตานไวรัส ทําใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบวาผูปวยเอดสสวนใหญอยูในชวงอายุที่
เปนวัยแรงงาน หรือ วัยเจริญพันธุ อยูในชวงอายุ 15-59 ป ถึงรอยละ 93
จากการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี ในป 2551ซึ่งไดทําการเฝาระวังอยาง
ตอเนื่องเปนปที่ 14 ในประชากร 5กลุม พบวาในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 5และ
นักเรียนอาชีวศึกษา นักเรียนทั้งชายและหญิง ตอบวาตนเคยมีประสบการณทางเพศเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้น และมี
แนวโนมการใชถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 50เปนรอยละ 52 ยกเวนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่มีการใชถุงยางอนามมัยลดลง จากรอยละ 50เปนรอยละ 48 ทั้งนี้ในกลุมพนักงานชายและหญิงที่ทํางานแลว
พบวากลุมพนักงานในสถานประกอบการ มีความรูเรื่องโรคเอดสที่ถูกตองเพียงรอยละ 43 สวนในทหารกอง
ประจําการ มีแนวโนมของการมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นรอยละ 48และใชถุงยางอนามัยรอยละ 69 แตมีความรู
เรื่องโรคเอดสที่ถูกตอง เพียงรอยละ 38 ในกลุมพนักงานบริการทางเพศมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในกลุม
ลูกคาประจํารอยละ 94 แตมีการใชถุงยางอนามัยกับสามีเพียงรอยละ 41และยังพบวากลุมพนักงานบริการทาง
เพศมีความรูเรื่องโรคเอดสที่ถูกตองเพียงรอยละ 39
จากการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส ครั้งที่ 12 ซึ่งมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู
ใหมๆ ทั้งในดานวิทยาศาสตรการแพทย ระบาดวิทยา การปองกันแกไขปญหาเอดส การดําเนินโครงการ การ
ประเมินผล การพัฒนาระบบบริการตางๆ ตลอดจนความรูในดานพฤติกรรม ผลกระทบทางสังคม การมีสวนรวม
จากชุมชน เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดนําความรูเหลานี้ไปประยุกตใชในพื้นที่ตอไป ประเด็นคือ เนนใหความสําคัญ
เรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยมีเปาหมาย ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดวันละไมเกิน 20คน ภายในป 2554
ลาสุดในป 2552ไทยมีผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมเพิ่มวันละ 32คน โดยกวา 1ใน 4 อยูในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชาย เผยผลการเฝาระวังพฤติกรรมการติดเชื้อเอชไอวี ในป พ.ศ .2551 พบกลุมพนักงานชายและหญิงในสถาน
ประกอบการหรือโรงงาน มีความรูเรื่องโรคเอดสที่ถูกตองนอย เพียงรอยละ 43เทานั้น
จากการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส ครั้งที่ 12ที่ไดจัดชึ้นภายใตแนวคิด Half by .2011Where we
are! “ชุมชน คือ พลัง รวมปองกัน ดูแล รักษาเอดส” ซึ่งเนนใหความสําคัญเรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อ
ลดการติดเชื้อรายใหมใหไดรอยละ 50ในป 2554ดังกลาว เปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
เอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุมแหงชาติ โดยมีเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรระหวางประเทศ
ผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาเอดสจากทุกภาคสวน
นอกจากนั้น ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสจะตองไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางครอบคลุม ทั่วถึง และตอง
เขาถึงบริการทางสังคมไดไมนอยกวารอยละ 80ซึ่งการดําเนินงานของประเทศไทยดังกลาว ไดรับคําชื่นชมจาก
โครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS) วามีความเขมแข็ง แมวาประเทศจะประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ก็ตาม แตสามารถดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจน ทําใหมีการเขาถึงยาตานไวรัสอยางทั่วถึง เปน
ประเทศตัวอยางของโลก
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3. ผลกระทบจากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทยที่ผานมา ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ
การปฏิรูประบบราชการ ที่ทําใหโครงสรางพื้นฐานของการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพเปลี่ยนไป นอกจากนั้น
การปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร รวมทั้งสภาพแวดลอมและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีในดานตางๆ ซึ่งสงผลตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีของกลุมเปาหมายตางๆ และ
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสที่จะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณตางๆ มี
การเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ หลังจากไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และจาก
การที่ตองเผชิญวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชาคมตางๆ หันมารวมกันผนึกกําลังผลักดันใหเกิดการ
ปฏิ รู ป สั ง คมและการเมื อ งกั น อย า งต อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง จนส ง ผลให มี ก ารตรากฎหมายใหม ห ลายฉบั บ เช น
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เพื่อใหภาคราชการเกิดการบริการจัดการเพื่อมุงสูผลสัมฤทธขององคกร และ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนไดดีขึ้น มีการจัดโครงสรางองคกรภาครัฐใหกะทัดรัด คลองตัว เนน
บทบาทเฉพาะเรื่องการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ และ สนับสนุนการถายโอนภารกิจและงบประมาณสงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ในป 2549 มีเปาหมายที่จะจัดสรรงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นรอยละ 35
ของงบประมาณภาครัฐทั้งหมด แตจากปญหาบางประการ ในป 2549 ไดมีการจัดสรรงบประมาณสูองคกรบริหาร
สวนทองถิ่นไดรอยละ 24.5 ของงบประมาณทั้งหมด
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจ
ในกิจกรรมของทองถิ่น โดยมีการถายโอนภารกิจทั้งดานพัฒนาและบริการสาธารณะทั้งหมด 6 ดาน 245 กิจกรรม
แตจากการประเมินพบวา การบริหารจัดการ และกิจกรรมตางๆ ยังไมครอบคลุมดานการจัดระเบียบสังคม การ
วางแผน การสงเสริมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และยังไมสามารถเชื่อมโยงกับความพรอมหรือขีด
ความสามารถของทองถิ่น ซึ่งแตละแหงมีความแตกตางกัน
การเปลี่ยนแปลงที่กลาวมา ทําใหแผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดสจําเปนตองมีการปรับตัว โดยตอง
ใหความสําคัญกับการบูรณาการกิจกรรมตางๆ เขาไปในภารกิจปกติของทุกภาคี ภาคสวน ทั้งในระดับนโยบาย
ระบบงาน การบริการและการปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันตองปรับวิธีคิด วัฒนธรรมการทํางาน
และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งระบบ โดยเปนการดําเนินงานภายใตการบริหารจัดการในพื้นที่แบบ
บูรณาการซึ่งมี ผูวาราชการจังหวัดเปน Chief Executive Officer (CEO) ซึ่งการบูรณาการระบบงานเปนความเห็น
พองของทุกภาคสวน เพื่อการแกไขปญหาและการพัฒนาที่สนองตอบตอความความตองการของประชาชนในพื้นที่
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การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
18 พฤศจิกายน 2542 สงผลใหหนาที่และความรับผิดชอบไดถูกกระจายสูหนวยงานในระดับพื้นที่มากขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากการตัดทอนงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ 2549 .ของกรมควบคุมโรคที่จะจัดสรรใหภาคีเครือขายใน
พื้นที่ มีการจัดสรรงบประมาณสูระดับพื้นที่โดยตรงในสัดสวนที่สูงขึ้น เพื่อใหแตละพื้นที่สามารถดําเนินงานพัฒนา
ในพื้นที่ตน ไดสอดคลองกับสภาพปญหาและยุทธศาสตรของแตละพื้นที่ไดอยางเต็มที่ ซึ่งในปงบประมาณ 2549
ดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในแนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ โดยมีงบประมาณ
จํานวน 40,000 ลานบาท เพื่อใหพื้นที่ตางๆ สามารถบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาเอดส และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส รวมทั้ง
การระดมทุนจากภาคธุรกิจเอกชน องคกรตางๆ ในชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
เอดสในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งตอบสนองตอการบริหารจัดการปองกันและแกไขปญหาเอดส ตองการระบบใหมที่มีความ
ยืดหยุน เชน การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณ และลักษณะของการ
ระบาดและการเพิ่มอํานาจทางการเงินแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดสจึงตอง
ตอบสนองตอรูปแบบจําเพาะของการระบาดในแตละพื้นที่ การกระจายอํานาจดานงบประมาณไปยังระดับทองถิ่น
ซึ่งเอื้อตอการดําเนินงานในแนวนี้ จะเนนการติดตามการแพรระบาดและการกําหนดแนวทางในการปองกันทั้งใน
ระดับชาติและจังหวัด ซึ่งตองการสนับสนุนทั้งดานวิชาการแกทองถิ่นสําหรับการจัดทําแผนงาน/โครงการดังกลาว
ทั้งนี้ ความสําคั ญอยูที่ การประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ก ารดํ าเนินงานปอ งกั นการติดเชื้อ เอชไอวีโ ดยใช เครื่ อ งมือ ทาง
เศรษฐศาสตร และเพื่อกําหนดมาตรการและระบบที่มีอยูใหเหมาะสมกับสถานการณและการระบาดที่เปลี่ยนไป
การประสานงานและกําหนดทิศทางจากสวนกลางที่เหมาะสมกับสถานการณและลักษณะการระบาดใน
ปจจุบัน เนื่องจากโรคเอดสไดแพรระบาดในวงกวางและประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง มาตรการ การแกปญหา
ของกลุมดังกลาว จะประสบความสําเร็จหรือไม อยูที่มาตรการดังกลาวมีความเหมาะสมกับสถานการณการระบาด
และบริบททางสังคมของแตละพื้นที่อยางไร และ พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการตางๆ ไดตามการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณไ ดอ ย างทัน ทวงที หรือ ไม รวมทั้ งการเนนการแกปญหาที่ต นเหตุ มากกวาการแก ที่ปลายเหตุ
(สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ. ประเทศไทยกับโรคเอดส:ความกาวหนาและสิ่งทาทาย 2547)

4. เปาหมายการดําเนินงานทบทวน (Reviewing Purpose)
เพื่อทบทวนการดําเนินงานชวงครึ่งแผนของแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 ที่ดําเนินการโดยภาครัฐและหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสในภาพรวม
(แผนงาน/โครงการอะไรที่ไดดําเนินการไปแลว ผลการดําเนินการเปนอยางไร มีปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
อยางไร และสามารถนําไปเปนขอเสนอในการดําเนินงานอีกชวงที่เหลือได)
นอกจากการทบทวนภาพรวมยุทธศาสตรแลว สิ่งสําคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติใหไดจริง
นั้น คือ ปจจัยดานทรัพยากร (Resources) ซึ่งไมใชเฉพาะเรื่องเงิน (Budget) เทานั้น แตควรจะรวมถึงปจจัยดาน
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บุคลากร รวมทั้งเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ดวย ทั้งนี้การดําเนินการทบทวนควรมีลักษณะที่เปน Unified
system ดังแผนภูมิขางลาง

แผนภูมิที่ 1 การดําเนินการทบทวนที่เปน Unified system

Review Framework
ความเชื่อมโยงกับแผน
บริบทความเชื่อมโยง
อื่นๆ MDG UNGASS
ตอปญหาเอดส
GFATM
แผนเอดสฯ ชาติ
NSP-AIDS/TB/STI?
แผนเอดสฯ ชาติ
พัฒนามาอยางไร?
นําไปปฏิบัติอยางไร?
UNIFIED
SYSTEM?
M&E

ทิศทาง: แผนบูรณาการ ชี้ทิศทาง
มีกรอบแนวคิดของแผน สื่อสารวา
แผนอยูระดับใด องคประกอบหลัก
ความสําเร็จ
Resources
(นําแผนไปปฏิบัติจริง)

Review Strategies
Overview

Resource Need:
ยุทธศาสตรตองการ
ทรัพยากรเทาไร

ตองแกไข/ปรับปรุง (Process)
เพื่อใชในการ – เตรียมปรับแผน
ชวงที่เหลือ - และพัฒนาแผนฯ
ตอไป

คณะทํางานวิชาการฯ ที่ดําเนินการทบทวนโครงการ (Technical Review Team) มีหนาที่ดําเนินการ
ทบทวนผลการดําเนินงานชวงครึ่งแผนป คือในชวงพ.ศ. 2550-2552 โดยจะพิจารณาในภาพรวม เพื่อตอบคําถาม
วามีแผนยุทธศาสตรนั้นประกอบดวยประเด็นอะไรบาง ผลงานเปนอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรหรือไม และควรมี
แนวทางแกไขเพื่อเปนขอเสนอแนะตอไปอยางไร
ขอบเขตการดําเนินงานมี 4 ขอ ดังนี้
− ประเด็นที่ 1 การทบทวนการบริหารจัดการภาพรวมของทั้ง 4 ยุทธศาสตร
− ประเด็นที่ 2 การประเมินความกาวหนาการดําเนินงานป พ.ศ. 2550-2552
− ประเด็นที่ 3 การทบทวนภาพรวมการสนับสนุนดานวิชาการดานกระบวนการและเนื้อหาตางๆ ซึ่ง
Technical Review Team จะมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาความรวมมือในอนาคต อยางไร
− ประเด็นที่ 4 การนําเสนอ และอภิปรายผลรวมกัน
ยุทธศาสตรบรู ณาการฯ ดังกลาวประกอบดวย 4 ยุทธศาสต ดังนี้ คือ
1. การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ
2. การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูประสบปญหาเอดส ตาม ประชากร
ทุกกลุมเปาหมาย
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3. การคุมครองสิทธิดานเอดส
4. การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส
ทั้ง 4 ยุทธศาสตรฯ มีเปาหมายในการนําไปปฏิบัติ 3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ
1. การติดเชื้อเอชไอวีรายใหมลดลงอยางนอยครึ่งหนึ่งจากที่เคยคาดประมาณไว
2. ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสที่ตองไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส สามารถเขาถึงบริการ
รักษาดวยยาตานไวรัสอยางครอบคลุมทั่วถึง
3. ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส ครอบครัว และผูไดรับผลกระทบจากเอดสที่จําเปนตองไดรับการดูแล
ทางสังคม สามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดไมนอยกวารอยละ 80
กรณีการทบทวนของยุทธศาสตรที่ 1- ประเด็นสําคัญ คือ การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสู
ภาคสวนตางๆ ประกอบดวย
1. การบริหารจัดการ (Management function: planning organizing leading controlling)
2. การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
3. บริบท-การกระจายอํานาจ/กองทุนโลก
4. ระบบการทํางานเอดสของประเทศไทย
5. ศักยภาพการทํางานของเครือขาย
6. การบู ร ณาการ-ดู ผ ลการดํ า เนิ น งานว า ทํ า ได จ ริ ง หรื อ ไม ทุ ก ระดั บ และศั ก ยภาพการทํ า งานของ
เครือขาย
กรณียุทธศาสตรที่ 2: การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูประสบปญหา
เอดส ตาม ประชากรทุกกลุมเปาหมาย
กรณีการบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูประสบปญหาเอดสตามประชากร
ทุกกลุมเปาหมาย โดยที่จะ เนนที่หญิงตั้งครรภที่มารับการฝากครรภ (ANC) และพนักงานบริการ (Sex worker)
เปนพิเศษ ซึ่งจะหวังผลลัพธในเชิงการปองกัน การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ Sex worker คือ ถุงยางอนามัย ทั้งนี้
สถานการณการติดเชื้อรายใหมจะเนนเฉพาะ ANC และ Sex worker (เปาหมายที่ 1) ดานการดูแลรักษาจะเนนที่
TB/HIV การดูการรักษาเราจะเนนที่กระบวนการทํางานและคุณภาพบริการ (HIVQUAL-T) การดูแลแบบองครวม
โดยจะทบทวนวา การมีกับไมมีศูนยองครวมนั้น คุณภาพบริการมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร และรวมทั้ง
ระบบบริการยาตานไวรัสเอดส และชุดสิทธิประโยชน
เพื่อใหการทบทวนครอบคลุมในทุกกลุมประชากรเปาหมาย ดังนั้น ในกลุม MSM IDU Migrant และ
เยาวชนนั้น เปาหมายการทบทวนในเรื่องการบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบในกลุมเด็ก
และผูสูงอายุ สวนในเรื่องการปองกัน จะเนนกลุมประชากรเปาหมาย 2 กลุม คือ ANCและ Sex worker เปนหลัก
เนื่องจากมีผลการตรวจเลือด
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การทบทวนกรณี TB/ HIV จะพิจารณาถึงแนวทางการดูแลรักษาวา มีตัวชี้วัดอะไร ผลการดําเนินงานเปน
อยางไร เชน สถานการณวัณโรคที่สัมพันธกับเอดสมี 2 ลักษณะ คือ ความชุกของวัณโรคในผูปวยเอดส กับความ
ชุกของการติดเชื้อ HIV ในผูปวยวัณโรค ทั้งนี้การดูแลรักษาอาจนําผลเบื้องตนจากการศึกษาการประเมินระบบ
บริการยาตานไวรัสที่ดําเนินการ โดย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มาใชในการอธิบายรวมดวย
กรณียุทธศาสตรที่ 3 เปนเรือ่ งของ Human Rights ซึ่งในภาคตะวันออก สามารถใหขอมูลสวนนีไ้ ด
− โครงสราง/กลไกการจัดการเรื่องสิทธิ์
− การเขาถึง/การใชสิทธิของกลุมเปาหมาย
− ประเด็นการละเมิดสิทธิ
− การยอมรับของชุมชน การรังเกียจ
− เนนเรื่อง “การตีตรา”
กรณียุทธศาสตรที่ 4 ดูเรื่องการติดตามประเมินผล ประโยชนของการนําขอมูลไปใชในการวางแผนงาน ฯ
งานวิจัย นวัตกรรม ประโยชนจากการวิจัยที่นําไปใชในการกําหนดนโยบาย รวมถึงการทบทวนวาความสําเร็จใน
การทํางานของแตละกลุมเปาหมายมีอะไรบาง อะไรเปนปจจัยใหเกิดผลสําเร็จ
ยุทธศาสตรที่ 1-4 ประเด็นสําคัญ ในภาพรวม
− อะไรเปนประเด็นสําคัญในแตละยุทธศาสตร วามีแผนงาน/โครงการอะไรที่ไดดําเนินการไปแลว
ผลการดําเนินการเปนอยางไร มีปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขอยางไร และสามารถนําไป
เปนขอเสนอในการดําเนินงานอีกชวงที่เหลือได
− มีการยกตัวอยาง 1 ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นทั้ง 4 ยุทธศาสตร เชน sex worker/ANC ใหระบุ
ประเด็นความสําเร็จวาจะเกิดขึ้นในแผนนี้/แผนหนา อยางไร

5. วัตถุประสงคของการดําเนินงานทบทวน (Reviewing Objectives)
5.1 เพื่อบูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสเขาไปในภารกิจของหนวยงานทุกระดับ
และเสริมสรางความรวมมือระหวางภาคสวน (ของทั้ง 4 ยุทธศาสตร)
5.2 เพื่อบูรณาการกลยุทธการปองกัน ดูแล รักษา และลดผลกระทบเขาสูการจัดบริการสําหรับประชากร
ทุกกลุมเปาหมาย (พฤติกรรม คุณภาพชีวิต คุณคาของครอบครัวชุมชน และการชวยเหลือทางสังคม)
เพื่อบูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสเขาไปในภารกิจของหนวยงานทุก
ระดับและเสริมสรางความรวมมือระหวางภาคสวน (ของทั้ง 4 ยุทธศาสตร)
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แผนภูมิที่ 2 ความรวมมือระหวางภาคสวนใน 4 ยุทธศาสตร และ 3 เปาหมาย

4 ยุทธศาสตร 3 เปาหมาย
1

การบริหารจัดการ
เพื่อบูรณาการ
งานเอดสสู
ภาคสวนตางๆ

As targets at 2011 are:

2

3

การบูรณาการการ
ปองกัน การดูแล
รักษา และลดผล
กระทบตอผูประสบ
ปญหาเอดสตาม
ประชากร
ทุกกลุมเปาหมาย

การคุมครอง
สิทธิดานเอดส

4

การติดตามประเมิน
ผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนาองคความรู
เพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาเอดส

- การติดเชื้อเอชไอวีรายใหมลดลงอยางนอยครึ่งหนึ่ง จากที่เคยคาดประมาณไว
- ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสที่ตองไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส สามารถเขาถึงบริการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสอยางครอบคลุมทั่วถึง
- ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส ครอบครัว และผูไดรับผลกระทบจากเอดสที่จําเปนตองไดรับการดูแลทางสังคม สามารถ
เขาถึงบริการทางสังคมไดไมนอยกวารอยละ 80

ประเด็นสําคัญเพื่อทบทวนตามวัตถุประสงค แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ พ.ศ.2550-2554 คือ
− เพื่อบูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสเขาไปในภารกิจของหนวยงานทุก
ระดับและเสริมสรางความรวมมือระหวางภาคสวน ตามยุทธศาสตร
1. การบริหารจัดการ (Management)
2. ประชากรกลุมเปาหมาย (Target Population)
3. การคุมครองสิทธิ (Human Rights)
4. การกํากับ ประเมินผล วิจัย และการจัดการความรู (Monitoring, evaluation, research
and knowledge management)
ยุทธศาสตรที่ 1 -ประเด็นสําคัญ การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ
− การบริหารจัดการ (planning organizing leading controlling)
− บริบท-การกระจายอํานาจ/กองทุนโลก
− การบูรณาการ-ดูผลการดําเนินงานวาทําไดจริงหรือไมทุกระดับและศักยภาพการทํางานของ
เครือขาย
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ยุทธศาสตรที่ 2 -ประเด็นสําคัญ การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอ
ผูประสบปญหาเอดสตามประชากรทุกกลุมเปาหมาย
− ประชากรทุกกลุมเปาหมาย โดยเนนที่ หญิงตั้งครรภ / พนักงานบริการ / ผูใชสารเสพติด / เด็กผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบ
− สถานการณการติดเชื้อรายใหมตามกลุมเปาหมาย focus on ANC-Sex worker
− เปรีย บเที ยบ การทํ า งานแบบมีศู นย อ งค รวม กั บ ไมมี คุณ ภาพบริ การต า งกั นหรือ ไม (เน น ที่
กระบวนการทํางาน –โดยเฉพาะการเขาถึงและคุณภาพบริการ-HIVQLT)
− การเขาถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน VCT การรับบริการยาตานไวรัส
− การบริหารจัดการถุงยางอนามัยทั้งหมด focus sex worker
ยุทธศาสตรที่ 3 – ประเด็นสําคัญ การคุมครองสิทธิดานเอดส (Human Rights)
− โครงสราง/กลไกการจัดการเรื่องสิทธิ์
− การเขาถึง/การใชสิทธิของกลุมเปาหมาย
− ประเด็นการละเมิดสิทธิ
− การยอมรับของชุมชน การรังเกียจ
− เนนเรื่อง “การตีตรา”
ยุทธศาสตรที่ 4 - ประเด็นสําคัญ การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส (Monitoring, evaluation, research and knowledge management)
− ภาพรวมการทํางานดานวิจัยเกี่ยวกับเอดสบวกการพัฒนาองคความรู นวตกรรมใหม ๆ และ
สามารถกําหนดเปนนโยบายได
ยุทธศาสตรที่ 1-4 ประเด็นสําคัญ ในภาพรวม
− อะไรเปนประเด็นสําคัญในแตละยุทธศาสตร วามีแผนงาน/โครงการอะไรที่ไดดําเนินการไปแลว
ผลการดําเนินการเปนอยางไร มีปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขอยางไร และสามารถนําไป
เปนขอเสนอในการดําเนินงานอีกชวงที่เหลือได
− มีการยกตัวอยาง 1 ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นทั้ง 4 ยุทธศาสตร เชน sex worker/ANC ใหระบุ
ประเด็นความสําเร็จวาจะเกิดขึ้นในแผนนี้/แผนหนา อยางไร
เพื่อบูรณาการกลยุทธการปองกัน ดูแล รักษา และลดผลกระทบเขาสูการจัดบริการสําหรับ
ประชากรทุ ก กลุ ม เป า หมาย (Goals: พฤติ ก รรม คุ ณ ภาพชี วิ ต คุ ณ ค า ของครอบครั ว ชุ ม ชนและการ
ชวยเหลือทางสังคม)
− เพื่อ บูรณาการกลยุทธการปองกัน ดูแล รักษา และลดผลกระทบเขาสูการจัดบริการสําหรับ
ประชากรทุกกลุมเปาหมาย )หญิงตั้งครรภและผูขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชาย ในเรื่อง
สถานการณการติดเชื้อรายใหม การบริหารจัดการถุงยางอนามัย กระบวนการทํางานของศูนย

18/233

องครวม การเขาถึงบริการ/สิทธิประโยชนตาง ๆ โดยเนนการใหการปรึกษากอนการตรวจเลือด
โดยสมัครใจ คุณภาพบริการ การดูแลรักษาในกลุม TB/HIV รวมถึงประเด็นการดูแลชวยเหลือ
กลุมผูไดรับผลกระทบจากเอดส ไดแก ผูสูงอายุและเด็ก

แผนภูมิที่ 3 รายละเอียด 3 เปาประสงค และ 3 เปาหมาย

Goal - 3

Target by 2011

People adopt behaviours and the ability
to prevent themselves and families safely
and appropriately from HIV infection and
transmission
PLHA and those who are affected by
AIDS have good quality of life and the
ability to live together peacefully and
enjoyably in society
Families and communities have value and
an environment favourable for HIV
prevention with understanding and can
live together with PLHA peacefully and
enjoyably, including full participation in
HIV/AIDS prevention and alleviation
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Reduction of new HIV
infection by at least half

Universal access to ART

Access to social support
for 80% of PLHA, their
families and people
affected by AIDS who
are in need of social
services

6. โครงสรางการดําเนินงานทบทวน
รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินโครงการทบทวน มีลักษณะการดําเนินงานแบบสังเกตการณ
(Observational design) โดยอาศัยรูปแบบการทบทวนและวิเคราะหผลแบบ Rapid appraisal ประกอบดวยการ
เก็บขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and quantitative data collection) โดยคณะทํางานวิชาการ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการศึกษาวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554
6.1 คณะทํางาน
คณะทํางานวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการศึกษาวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผน
ยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 หรือ คณะทํางานวิชาการฯ ทบทวน
ครึ่งแผน (Technical Review Committee) มีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
− วางแผนการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ กําหนดทิศทาง และแนวทางการดําเนินการ
ทบทวน ประกอบดวย หัวขอ วิธีการ และแนวทางการวิเคราะหผลการทบทวน
− เตรียมแผนปฏิบัติการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ และประสานงานกับคณะทํางาน
− ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมเอกสารโครงการตางๆ รวมทั้งรายงานการติดตาม และรายงานผล
โครงการ
− เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ
− ลงพื้นที่ใน 8 จังหวัดเครือขาย ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี อุดรธานี
ฉะเชิงเทรา สงขลา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของในพื้นที่ รวมทั้ง
ทบทวนผลการวิเคราะหขอมูลจากการทบทวนเอกสารกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความถูกตอง
ชัดเจนของการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล
− จัดทํารายงานสรุปผลการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลแก สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใหพิจารณาสรุปผลการทบทวน
และใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงผลการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ
6.2 แนวทางการทบทวน
การสังเกตการณ (Observational design) โดยอาศัยรูปแบบการทบทวน และวิเคราะหผลแบบ Rapid
appraisal ประกอบดวยการเก็บขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and quantitative data collection
ประกอบดวย
− การทบทวนเอกสาร (Document reviews)
− การสัมภาษณ (Key informant interview: focus group and individual)
− การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires interview)
ทั้งนี้ รายละเอียดรูปแบบและวิธีการทบทวนจะพิจารณาและกําหนดโดยคณะทํางานวิชาการฯ
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6.3 ขอบเขตความเชี่ยวชาญ (Areas of expertise)
− การวางแผนนโยบาย และยุทธศาสตร (Policy and strategy planning)
− การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ (Four management functions)
− การปองกันและการดูแลรักษาโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (HIV/AIDS, STI and
TB prevention and care)
− คุณภาพบริการ (Service Quality)
− การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral change and communication)
− การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity building)
− สารสนเทศเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร (การเฝาระวัง ติดตามประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
,Strategic information, Surveillance, M&E and Informatics)
− การทดสอบทางหองปฏิบัติการ (Laboratory)

7. ขั้นตอนดําเนินการ
ขอบเขตการดําเนินงานทบทวนครึ่งแผน (แผนยุทธศาสาตรบูรณาการ การปองกันและแกไข
ปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ .2550-2554”)
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (Task force) เพื่อจัดทํากรอบแนวทางการทบทวนการดําเนินงานชวงครึ่ง
แผนของแผนยุทธศาสตรบูรณาการ การปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ 2550-2554 (คําสั่ง
กรมควบคุมโรคที่ 511/2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552: ดําเนินการจัดทํา Formative Research Stage
ที่สคร เขต 10 -เชียงราย/เชียงใหม และสคร เขต 12 สงขลา) ไดมีการแกไขและจัดทําคําสั่งเพิ่มเติม
2. จัดประชุมเพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดเพื่อทบทวนการดําเนินงานชวงครึ่งแผนฯ เสนอตอสํานักโรคเอดส วัณ
โรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (28 กรกฎาคม 2552)
3. ทบทวนเอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการทบทวนกรอบแนวคิด และพัฒนา
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม (10-22 สิงหาคม 2552)
4. เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการที่เหมาะสมเชน การสัมภาษณรายบุคคล การสัมภาษณกลุม การเก็บขอมูล
ภาคสนาม รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล (1-10 กันยายน 2552)
5. จัดประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
6. ครั้งที่ 1 นําเสนอผลการศึกษาในเบื้องตนเพื่อใหสํานักโรคเอดสฯ พิจารณาผลการประเมิน/ทบทวนและให
ขอเสนอแนะ
7. ครั้งที่ 2 นําเสนอสรุปผลการประเมิน การอภิปรายผล และขอคนพบ ขอเสนอแนะ รวมทั้งปญหาอุปสรรค
และใหนําขอคิดเห็นของสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และผูเกี่ยวของไปปรับปรุง
ผลการศึกษาเพิ่มเติม (20 พฤศจิกายน 2552)
8. จัดทําสรุปผลการศึกษาและรายงานผลการศึกษา พรอมทั้งขอคนพบและขอเสนอแนะ
9. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณเปนเอกสาร และเปน Electronics file
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ทั้งนี้ คณะทํางานฯ จะรวมกันหารือในแนวทางการดําเนินการทบทวนการดําเนินโครงการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานขางตน โดยเบื้องตน จะดําเนินการทบทวนทําความเขาใจกับโครงสรางคณะกรรมการแหงชาติ วาดวย
การปองกันและแกไขปญหาเอดส แผนยุทธศาสตรบูรณาการ การปองกันและแกไขปญหาเอดส รวมทั้งการติดตาม
ประเมิ น ผลการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาเอดส และบทบาทหน า ที่ ข องหน ว ยงาน/องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสชาติ (ศบ.จอ.) คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด
การระดมสมองเพื่อทําความเขาใจกับความตองการของการทบทวนการดําเนินโครงการ และแนวทางการนําผลที่
ไดไปใช
นอกจากนั้น คณะทํางานวิชาการฯ จะรวมกันกําหนดกรอบแนวทางการทบทวน โดยกําหนดคําถาม
ตัวชี้วัด เครื่องมือเก็บขอมูล และแนวทางการวิเคราะหผลการทบทวน เก็บขอมูล วิเคราะห และสรุปผลเบื้องตน
นําเสนอผลที่ไดแกผูเกี่ยวของรวมทั้งภาคีเครือขาย (ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และองคกรระหวาง
ประเทศ) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทําขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารและผูเกี่ยวของดังกลาว
กรอบการทบทวนเพื่อตอบวัตถุประสงคของการดําเนินงานทบทวน
− สวนที่ 1 ระดับการทํางานในภาพรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร แบงเปนรายภาคและรายประชากร
กลุมเปาหมาย
− สวนที่ 2 ระดับการประสานงาน/การดําเนินงานระหวางสวนกลางและภูมิภาค เชน หนวยงานอื่นๆ ที่
มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ โดยในแตละสวนนําเสนอเปนลําดับดังนี้
 ความกาวหนาของการดําเนินงานชวงเวลา พ.ศ .2550 – พ.ศ .2552 และ/หรือผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการ (Achievement)
 ภาพรวมการสนับสนุนดานวิชาการ กระบวนการและเนื้อหาตาง ๆ และ/หรือบทเรียนจากการ
ดําเนินการแผนงาน/โครงการ (Lesson learned)
 กลไกการประสานงาน ความรวมมือ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อการบูรณาการ
โครงการ (Integration)

22/233

ตอนที่ 2
กรอบแนวทางการทบทวน (Program Review Framework)
…………………………………………………………
1. โครงสรางการทํางานปองกันและแกไขปญหาเอดส
1.1 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
การบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติมีพัฒนาการตามขั้นตอนจาก ระดับการบริหารแผนงานโครงการ
ปองกันโรคเอดส สูการบริหารจัดการระดับชาติในรูปแบบคณะกรรมการ มีคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนองคกรหลัก โดยมีรายละเอียดโครงสรางการทํางานดังตอไปนี้
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส (คช.ปอ.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และ อธิบดีกรมควบคุมโรคเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ
ควบคุม กํากับ และประสานงาน แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส โดยมี ศูนยอํานวยการบริหารจัดการ
ปญหาเอดสแหงชาติ ทําหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการประสานงาน งบประมาณ ติดตาม
กํากับ ประเมินผล มี อธิบดีกรมควบคุมโรค เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรคเปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ในการเสนอยุทธศาสตร ประสาน สนับสนุน
ติดตาม กํากับ ประเมินผล และจัดทําระบบขอมูล แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีหนาที่ กําหนด
ทิศทาง นโยบาย ติดตาม ประสานการดํา เนินงานปอ งกันและแกไ ขปญหาเอดสใ นระดับจั งหวั ด โดยมีศูน ย
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดทําหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการ จากการประเมินผล พบวา
คณะอนุกรรมการชุดนี้ทําใหจังหวัดรอยละ 70 - 85 มีกลไกการบริหารจัดการที่เปนรูปธรรม สามารถประสาน
เครือขายและจัดทําแผนงานในเชิงบูรณาการได
คณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนปองกันและรักษาโรคเอดส มี ศ.นพ. อมร ลีลารัศมี เปน
ประธาน ผูอํานวยการสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนเลขานุการ มีหนาที่ในการกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันและรักษาโรคเอดส ตลอดจนสงเสริม ติดตาม
กลั่ น กรอง ตรวจสอบการวิ จั ย และพัฒ นาวัค ซี นเพื่ อ การปอ งกั นหรื อรั ก ษาโรคเอดสใ ห ได ต ามมาตรฐาน และ
ประมวลองคความรูทางวิชาการ และเผยแพรขอมูลการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดสที่เหมาะสมสูสาธารณชน ซึ่งปจจุบัน
การวิจัยวัคซินเอดสของไทยไดพัฒนาสูการทดสอบในระยะที่ 3 เพื่อพิสูจนวาวัคซีนสามารถปองกันการติดเชื้อได
หรือไม
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1.1.1 ขั้นตอนการทํางานของ คช.ปอ.
− คช.ปอ. กําหนดแนวทางการจัดทําคําของบประมาณและการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสใน
ระดับชาติ ภายใตขอเสนอของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด
− หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนคําของบประมาณ และแผนปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของ
คช.ปอ. ภายใตกรอบภารกิจของหนวยงาน
− การติดตาม ประเมินผล ไดกําหนดใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการเปนผูประเมินผลในโครงการนั้น โดย
มี คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดเปนผูติดตามและประเมินในภาพรวมของจังหวัด
และ ศบ.จอ. รวบรวมผลการประเมินในภาพรวมของประเทศ

−
−
−
−

1.1.2 ปญหาการดําเนินงานระดับชาติ
ศบ.จอ ซึ่งเปนหนวยงานเลขานุการก็ไมสามารถผลักดันแนวทางการดําเนินงานเชิงนโยบายไดอยางเปน
รูปธรรม
งานปองกันและแกไขปญหาเอดสยังขาดการบริหารจัดการฐานขอมูลที่เปนระบบ ทําใหไมสามารถใช
ขอมูลเพื่อการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลไกการทํางานไมสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการปฏิรูประบบราชการ เปนผลให กลไกการประสาน
ระหวางภาคี/เครือขายไมเขมแข็ง การกระจายทรัพยากรไมสอดคลองกับสภาพปญหาของพื้นที่
การติดตามประเมินผล ยังไมเปนระบบ และไมสอดคลองกับระบาดวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป

1.1.3 ปญหาการดําเนินงานระดับจังหวัด
− คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดยังขาดผูนําการดานการบริหารจัดการในจังหวัด
ขาดการประสานนโยบายและแผน ทําใหไมมีการแปลงนโยบายสูการปฏิบตั ิไดอยางเปนรูปธรรม
− ขาดการสนับสนุนที่ตอเนื่องในทุกระดับ ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่องและไมยั่งยืน
ระบบการสนับสนุนงบประมาณ ขาดการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรจังหวัด และการประสานขอรับการ
สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
− ระบบการติดตาม ประเมินผลในระดับจังหวัด สวนใหญเปนการติดตามรายโครงการ ขาดการติดตามและ
สรุปงานในภาพรวม
1.2 เครือขายการทํางานขององคกรภาครัฐ
ในแผนบูรณาการงานปองกันและแกไขปญหาเอดสมีองคกรภาครัฐซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับงานดาน
เอดส ดําเนินงานภายใตกรอบภารกิจ และกลุมเปาหมายของหนวยงาน มีศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหา
เอดสแหงชาติเปนหนวยงานกลางในการประสานแผนงาน แผนงบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงาน
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กิจกรรมในองคกรในเครือขายเครือขายสวนใหญ เปนกิจกรรมการรณรงค สุขศึกษา และพัฒนาแกนนําในกลุม
ตางๆ
1.3 เครือขายการทํางานองคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน และองคกรภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสซึ่งหมายรวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน องคกรชุมชน และ
องคกรเครือขายผูติดเชื้อ ตลอดจนองคกรศาสนาและอื่นๆที่มีกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส ไดมีบทบาทเปนอยางมากตอการปองกันและแกไขปญหาเอดสในทุกระดับ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อ
การปองกันและแกไขปญหาเอดสในกลุมประชากรกลุมเสี่ยงและดอยโอกาสที่เขาถึงยากเชน กลุมชาวเขา กลุม
ชาวประมง กลุมแรงงานตางชาติ
จากการที่องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสเปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุมบุคคลที่มีทักษะความ
ชํานาญที่หลากหลาย รวมตัวในหลายรูปแบบเชน กลุม ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ และพัฒนารูปแบบและเครือขาย
การประสานงานและสนับสนุนระหวางองคกรพัฒนาเอกชนดวยกันเอง ดังนี้
− คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ) เปนองคกรกลาง และมีคณะกรรมการยอยในระดับ
ภาค คณะกรรมการนี้มีหนาที่ในการประสาน สนับสนุนการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนในเครือขาย
− ในสวนผูติดเชื้อมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเกิดเปนเครือขายผูติดเชื้อระดับชาติ และเครือขายผูติดเชื้อ
ระดับภาค ระดับจังหวัด และมีแนวโนมจะเกิดเครือขายผูติดเชื้อระดับอําเภอในอนาคต ในปจจุบันมี
องคกรผูติดเชื้อในเครือขายผูติดเชื้อเอดสในประเทศไทยแลวจํานวนมาก และกําลังเติบโตเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว กิจกรรมในองคกรผูติดเชื้อเอดส สวนใหญเปนกิจกรรมการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและ
กันภายในกลุม รวมทั้งการติดตามการใชยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง
1.4 เครือขายการทํางานองคกรระหวางประเทศ
ในประเทศไทยมีองคกรระหวางประเทศเขามาสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
เอดสจํานวนมาก ทั้งองคภายใตสํานักงานสหประชาชาติ เชน UNAIDS และองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
การสนับสนุนและดําเนินงานขององคกรเหลานี้สวนใหญอยูภายใตนโยบายที่จะสรางเสริมความรวมมือ เพื่อ
ประสานการใชทรัพยากร และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน และในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น
สวนใหญจึงเปนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การจัดการประชุมระดับนานาชาติ ใหการศึกษาดูงาน และการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาเอดสในกลุมประชากรเฉพาะ แตอยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบัน ยังไมมีระบบที่สามารถ
ประสาน รวบรวม และติดตาม การสนับสนุนและผลการดําเนินงานจากการสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศ
เหลานี้อยางเปนรูปธรรม
กองทุนโลกเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2544 ริเริ่มโดยองคการสหประชาชาติ เพื่อตอสูโรคเอดส วัณโรคและ
มาลาเรีย เนื่องจากมีความตระหนักตอปญหา 3 โรคที่ทําใหคนเสียชีวิตปละ 6 ลานคน ปจจุบันมี 57 ประเทศ
ที่ร ว มบริ จ าคเงิ น ทุน กว า 3,400 พั น ล า นเหรีย ญสหรั ฐ เพื่อ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของกองทุ นโลก การ
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ดําเนินงานใน 5 รอบที่ผานมามีเงินลงทุน 4,400 ลานเหรียญสหรัฐ และใหการสนับสนุนโครงการตางๆของ 133
ประเทศ
ปพ.ศ. 2544 ประเทศไทยไดรับทุนจากกองทุนโลก รอบที่ 1 จํานวน 109 ลานเหรียญสหรัฐ ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งการดําเนินงานดานเอดส ทั้งการปองกันและดูแลรักษา และในรอบที่ 2 จํานวน 14.7 ลาน
เหรียญ เพื่อดําเนินโครงการดูแลรักษาหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยกรมควบคุมโรค เปน
หนวยงานผูรับทุนหลัก (Principle Recipient-PR) และสนับสนุนการดําเนินงาน 14 โครงการ แบงเปนดานการ
ป อ งกั น 7 โครงการ และการดู แ ลรั ก ษา 7 โครงการ และในป พ .ศ. 2549 กองทุ น โลกได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อการติดตามประเมินผลหนวยงานผูรับทุนรอง(Sub Recipient -SR) ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนโลก รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบขอมูลขอสนเทศ จํานวน 7.653 ลาน
เหรียญสหรัฐ

2. การทบทวนยุทธศาสตร
จากผลการวิเคราะหยุทธศาสตรและการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (วิพุธ พูลเจริญ, 2548) การพลิกผันกลยุทธและกลวิธีในการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค จะตองเรง
ปรับใหเทาทันกับเงื่อนไขในปจจุบันเปนผลจากภาวะกดดันเชิงนโยบายของรัฐบาล ดวยเหตุผลสําคัญในเรื่อง
ขอจํากัดทางงบประมาณในการดําเนินการในแผนปฏิบัติการ 2549 ดวยวาการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ลด
ยอดลงถึงรอยละ 32.77 ของงบประมาณที่เคยไดรับในป พ.ศ. 2548 สงผลใหงบประมาณสําหรับบุคลากรขึ้นมา
เปนรอยละ 52.73 ของงบประมาณที่ไดรับ ชี้ใหเห็นวา กรมควบคุมโรคจําตองหันมามุงเนนการปรับสมรรถนะของ
บุคลากร ดังนั้น การปรับงบประมาณภายใตการเปลี่ยนผานเชิงยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค จึงควรคํานึงถึงการ
มุงหวังผลใหเกิดการเปลี่ยนผานใหมขององคกร ซึ่งยอมแตกตางจากการปรับลดงบประมาณในสถานการณปกติ ที่
เพียงแตปรับลดงบประมาณในทุกสํานักฯ กอง หรือหนวยงานตาง ๆ ตามกิจกรรมที่รับผิดชอบเทานั้น
ดังนั้น ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ คณะทํางานวิชาการฯ จึงไดผสมผสานโครงสรางการ
ทํางานของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส รวมกับใชผังการกําหนดยุทธศาสตร
บูรณาการฯ พ.ศ. 2550-2552 จําแนกตามบทบาทหนาที่ และแสดงความสัมพันธระหวางหนวยงาน ดําเนินการ
กําหนดกลุมภารกิจ ยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ .ศ .2550-2554 รวมทั้ง
ทบทวนรายละเอียดกรอบภารกิจ (2550-2552) ของแผนยุทธศาสตรบูรณาการ การปองกันและแกไขปญหาเอดส
โดยอาศั ย บุ ค ลากรสามกลุ ม องค ก ร ที่ ส อดคล อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห ยุ ท ธศาสตร แ ละการกํ า หนดดั ช นี ชี้ วั ด
ความสําเร็จ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
− ผูรับผิดชอบดานการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ .2550-2554 โดยตรง
(R&D: Strategic manager)
− เจาหนาที่ในหนวยงานระดับปฏิบัติการทั้งในสวนกลางและพื้นที่ เชน กองแผนงาน/สคร (Operation
manager)
 พิจารณาลักษณะกิจกรรมใหครอบคลุม
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− เจาหนาที่/นักวิชาการภายนอก (Civil Society)
 อาศัยประสบการณและความรูในระเบียบวิธีสําหรับกิจกรรมดําเนินงานที่สอดคลองกับกลุม
ยุทธศาสตรที่จะทําการทบทวน

แผนภูมิที่ 4 ผังการกําหนดยุทธศาสตรบูรณาการ ตามบทบาทหนาที่ และ ความสัมพันธระหวาง
หนวยงาน
ผังการการกําหนดยุทธศาสตรบูบรู ณาการฯ
ณาการฯ พ.ศ. 25502550-2552
จําแนกตามบทบาทหนาที่ และแสดงความสัมพันธระหวางหนวยงาน
องคกรพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา (R&D)
ทบทวนความก
ทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงานชวงเวลาพ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552
•การเปลี่ยนแปลงของสถานการณเอดสชวงกอนแผนและชวงครึ่งแผนฯ
•ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร
•ทิศทางการดําเนินงานสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรฯ
•สิ่งที่เปนชองวาง (gap) และอุปสรรคตอการบรรลุความสําเร็จของแผนฯ

ยุทธศาสตรบูรณาการฯ
องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการ
ทบทวนภาพรวมการสนับสนุนดานวิชาการ กระบวนการและเนื้อหาตาง ๆ
•ผลลัพธของการสนับสนุนดานวิชาการ รวมประสบการณ ทักษะของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ/เอกชน/เอกชนดานเอดส/องคกรระหวางประเทศ
•การผลิตสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา (IEC) รวมทั้งประสิทธิผลการใชสื่อ
•แผนงาน/โครงการที่เปนขอตกลงหรือมีพันธะผูกพันตาง ๆ
•บทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานการสนับสนุนดานวิชาการ

Civil Society, CBO,
Bilateral –multilateral agency

ทบทวน กลไกการทํางาน การบริหารจัดการ
การประสานงาน ความรวมมือ ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ และ
ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ในอนาคต

กลุมที่ 1: องคกรพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา (R&D) โดยทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงาน
ชวงเวลา พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552
− การเปลี่ยนแปลงของสถานการณเอดสชวงกอนแผนและชวงครึ่งแผนฯ
− ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร
− ทิศทางการดําเนินงานสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนฯ
− สิ่งที่เปนชองวาง (gap) และอุปสรรคตอการบรรลุความสําเร็จของแผนฯ
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กลุมที่ 2: องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการทบทวนภาพรวมการสนับสนุนดานวิชาการ
กระบวนการและเนื้อหาตาง ๆ
− ผลลัพธของการสนับสนุนดานวิชาการ รวมประสบการณ ทักษะของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ/
เอกชน/เอกชนดานเอดส/องคกรระหวางประเทศ
− การผลิตสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา (IEC) รวมทั้งประสิทธิผลการใชสื่อ
− แผนงาน/โครงการที่เปนขอตกลงหรือมีพันธะผูกพันตาง ๆ
− บทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานการสนับสนุนดานวิชาการ
กลุมที่ 3: องคกรสนับสนุน-Civil Society
− ทบทวน กลไกการประสานงาน ความรวมมือ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ และใหขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาความรวมมือในอนาคต

3. สาระ/ประเด็นที่นํามาพัฒนาเครื่องมือ
การพัฒนาเครื่องมือในการทบทวนครั้งนี้มีสาระและประเด็นในแงมุมตางๆ ที่นํามาใชในการพิจารณา
ประกอบการพัฒนาเครื่องมือ ประเด็นที่นํามาพิจารณาคือ
− การใหความสําคัญในกลุมสตรีและเยาวชนมากขึ้น โดยไมละเลยกลุมเสี่ยงเดิม เชน ผูที่ขายบริการทาง
เพศ, MSM, IDU เปนตน
− ความสมดุลระหวางการใหความสําคัญตอกิจกรรมทางดานการดูแลรักษา (care) และดานการปองกัน
(prevention)
− จัดหาทรัพยากรมาเพิ่มเพื่อใชในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรคเอดส รวมถึงการวิจยั และพัฒนาวัคซีนโรคเอดส
และ microbicide ดวย
− การ scale-up โครงการที่เคยเปนโครงการสาธิต (demonstration project) ใหมีการครอบคลุมมากขึ้น
และเปนโครงการระดับชาติ
− การใหความสําคัญและบทบาทของประเทศที่รับความชวยเหลือมากขึ้น ประเทศที่ใหความชวยเหลือ
(donor country) ควรจะใหความชวยเหลือ โดยอาศัย framework และกลไกการวางแผน การดําเนินการ
การติดตามกํากับ และการประเมินผลของประเทศที่รับความชวยเหลือ หากมีความจําเปนก็ตองมีการเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศที่รับความชวยเหลือในดานตางๆ ดวย
− การนําเสนอโครงการที่ไดรับการขยาย (Scale up) หรือมีความมุงมั่นที่จะขยายแลว เชน การใหยาปองกัน
การติดเชื้อจากแมสูลูก การทําใหผูปวยโรคเอดสเขาถึงยาตานไวรัสไดมากขึ้น อาทิโครงการ 3x5 ของ
องคการอนามัยโลก
− แสดงความมุงมั่น (commitment) แลวรวมกับแสดงความรับผิดชอบ (accountability) ของตนเอง
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4. การดําเนินงานในกลุม เปาหมายที่นาํ มาพัฒนาเครื่องมือ
−

−

−

−

ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) : พฤติกรรมในสังคมบางอยาง เชน ความรังเกียจ การแบงแยก เหยียด
หยามกอใหเกิดปมดอย และจํากัดสิทธิมนุษยชน เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
เอดสในกลุมนี้ การดําเนินงาน เนนในเรื่องของการใหสิทธิ และงดเวนการแบงแยก ใหการสนับสนุนดาน
ขอมูลขาวสาร จัดสภาพแวดลอมในสังคมและรวมประสานงานกับองคกรชุมชนที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับ
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เปลี่ยนคําวา “Male to Male Sex” เปน “Sex between Men” เพื่อใหเห็นถึง
ความเทาเทียม
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส (PLWHA) : เนนการทํางานเพื่อชุมชน และการทําใหผูอื่นรวมรับผิดชอบ โดย
จะประยุกตใช UN Declaration of Commitment on HIV/AIDS ซึ่งเปนเครื่องมือที่ตรวจสอบรัฐบาลหรือ
หนวยงานใหทุนวามีความรับผิดชอบตามนั้นหรือไม นอกจากนั้นยังตองชวยสงเสริมใหมีภาคีเครือขาย
(partnership) ใหมๆ และเสริมภาคีเครือขายที่มีอยูเดิมใหเขมแข็งขึ้น และควรจะสงเสริมการเขาถึงตาม
ขอมูลที่ถูกตองโดยใหผูติดเชื้อมีสวนรวมดวย
Uniform services : โดยเฉพาะกลุมทหาร กองทัพไทยทุมเททําใหการดําเนินงานสามารถปองกันชายไทย
ในวัยรับใชราชการทหารไมนอยกวา 5 ลานคนไมใหติดเชื้อเอชไอวี การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจะขาด
การมีสวนรวมของ Uniform services ไมได ผลการดําเนินงานอยางจริงจังของกองทัพทําใหลดอัตราการ
ติดเชื้อ ที่สูงเกือบ 4% เมื่อ 15 ปกอนลดลงเหลือเพียง 0.4% ปจจัยที่นําสูความสําเร็จของกองทัพไทยใน
การแกไขปญหาเอดส คือ ตระหนักและยอมรับปญหาวาเปนภัยตอกองทัพตอสังคมและประเทศชาติ
ยอมรับและกลาเปดเผยขอมูล ถือเปนพันธะสัญญา (commitment) ในทุกระดับ รวมมือกันทั้งดานการ
ปองกัน การไมแบงแยกกีดกัน (Non discrimination) และการดูแลรักษาบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรที่
สําคัญของประเทศ
งานเอดสในสถานประกอบการ (AIDS in the workplace): ประเทศไทยไดมีการดําเนินกิจกรรมดานเอดส
อยางกวางขวาง ไดแก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดทําโครงการรวมกับ UNAIDS ในการลด
ปญหาการรังเกียจและกีดกันผูติดเชื้อ ในจังหวัดระยอง ไดมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ลูกจางและบริษัทตางๆ กวา 50 บริษัท ป พ.ศ. 2547 Thailand Business
Collation on AIDS (TBCA) ทํางานรวมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อดําเนินการเรื่อง
เอดสในสถานประกอบกิจการ จํานวน 2,500 แหง เพื่อผลักดันใหเกิดนโยบายเอดสและความรูเรื่องโรค
เอดสในสถานประกอบกิจการ สวนของการใหการรักษาสํานักงานประกันสังคมไดใหการดูแลผูปวยเอดส
ดวยยาตานไวรัสเอดส โดยการใหเงินเปนคาใชจาย เปนเงิน 5,000 บาทตอคนตอเดือน ซึ่งครอบคลุม
ผูประกันตนจํานวน 7.5 ลานคน ปญหาที่ยังคงทาทายในอนาคต ไดแก 1 .ปญหาลูกจางในภาคแรงงาน
อยางไมเปนทางการ ( informal sectors) และภาคธุรกิจเอกชน (private sectors) ที่ยังไมมีโอกาสเขาถึง
บริการ 2 .ปญหาของทัศนคติในผูบริหารระดับสูงของสถานประกอบการ ที่ไมใหความสนใจในกิจกรรม
ดาน HIV/AIDS 3 .ปญหาดานทรัพยากร และเงินทุนที่ตองใชทํากิจกรรม
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สตรี : การดําเนินงานควร พัฒนาภาวะผูนําสตรี จัดใหมีการศึกษาที่เหมาะสม ใหมีการพัฒนาถุงยาง
อนามัยสําหรับสตรีที่มีความสะดวกและปลอดภัย สงเสริมใหสตรีมีการตอรองใหบุรุษใชถุงยางอนามัย
สงเสริมใหสตรีมีความมั่นใจในการปฏิเสธชายในการมีเพศสัมพันธ สงเสริมใหสตรีพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง เพิ่มคุณคาของสตรีในครอบครัว ในสถานที่ตาง ๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสตรีในสาขาวิชา
และอาชีพอื่นๆ
เยาวชน : ควรใหเยาวชนมีสวนรวมอยางจริงจัง ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับวางแผนงาน การดําเนินงาน
และการประเมินผล เพราะเอดสเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณชน (public agenda) ตองมีการอบรมให
ความรูแกเยาวชนที่ติดเอดสในการปรับตนเองเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข อบรมที่บานเพื่อให
เด็กชายเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตติ อเด็กหญิง
ผูใชสารเสพติด : ควรมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ และเนนการบูรณาการเขาสูสาธารณสุขมูลฐาน
พิจารณากิจกรรมที่ไดผลและไมไดผล การแบงแยก (decriminalization) ของผูใชยา ใหคําจํากัดความ
ของการลดอันตราย ( harm reduction) การ scale-up interventions ควรพิจารณาวาในกระบวนการ
กําหนดนโยบายหรือปฏิรูปนโยบายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ตองใหมีผูแทนของผูใชยาเสพติดเขาไปมีสวนรวม
ดวย
การศึกษาสําหรับเอชไอวี/เอดส IEC: ปญหาเอดสในวัยรุนควรแกไขดวยการใหขอมูลเรื่องเอดส เขาไปใน
ระบบการศึกษาทุกระดับจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดระบบการใหขอมูลเกี่ยวกับการปองกันโรค
เอดส ใ ห ค รบถ ว นและเชื่ อ มโยงกั บ สถานศึ ก ษา ควรให วั ย รุ น มี กิ จ กรรมที่ พู ด ถึ ง เรื่ อ งโรคเอดส การมี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัย และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ โดยผานกิจกรรมที่นาสนใจตางๆ เชน
รายการวิทยุ การรณรงค การกีฬา ฯลฯ
สุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ การบริการที่มีการบูรณาการ (integrated services) เปนแบบ one stop
service ซึ่งเกิดผลดีมากมายทั้งดานบริการที่เกิดประสิทธิภาพ ทําใหลดปญหาดานตราบาป นําไปสูการ
ให ค วามรู ความเข า ใจแก สตรี ครอบครั ว และชุม ชน เกิ ดผลดี ตอ การวิ จั ย การดูแ ลตอ เนื่ อ งระยะยาว
ตลอดจนการเขาบริการของเพศชาย การเรงกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับ microbicide การจัดหาวัสดุที่
สะอาด วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสม
การจัดบริการดูแลรักษา การเตรียมการที่ดี ไดแก แพทยและผูใหบริการดูแลจะตองมีความรูและความ
เขาใจในการใชยา สรางความสัมพันธระหวางแพทยผูใหการรักษาและผูปวย ผูปวยจะตองมีความมุงมั่นที่
จะกินยาตามกําหนด คัดเลือกสูตรยารักษาที่เหมาะสม ตองติดตามผลความกาวหนาของการศึกษา
ติดตามการดื้อของเชื้อตอยา ดําเนินการลดความรุนแรงของวัณโรคในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี และลดความ
รุนแรงของโรคเอดสในกลุมผูปวยวัณโรค โดยเรงรัดการคนหาผูปวยวัณโรค ผสมผสานเขากับการตรวจ
และใหคําปรึกษาแนะนํา การสงตอผูปวย การใหยาปองกันวัณโรคแกผูติดเชื้อเอชไอวี การดูแลชวยเหลือ
ผูปวยวัณโรค/โรคเอดส การจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผล ทั้งนี้การผสมผสานงานวัณ
โรคและโรคเอดสควรจะเกิดในทุกระดับ การควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธจะชวยลดการติดเชื้อเอดส
และโครงการควบคุมวัณโรคที่เขมแข็งจะชวยในการควบคุมโรคเอดสไดดีขึ้น
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การขยายการเขาถึงบริการการดูแลรักษาที่มีทรัพยากรจํากัด จําเปนตองมีความรวมมือจากทุกฝาย ทั้ง
จากโครงการโรคเอดสของทุกประเทศ หนวยงานองคการสหประชาชาติภายใตโครงการโรคเอดสแหงโลก
องคกรผูใหทุนสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน องคกรเอกชนและกลุมผูติดเชื้อโรคเอดส มาตรการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย การกําหนดแนวทางการรักษา การดูแลผูปวยที่บานและชุมชน การจัดใหมียา
และอุปกรณตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ การพัฒนาและการจัดอบรมบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ การ
ติดตามประเมินผลโครงการ การตรวจรับรองคุณภาพของยาและระบบทางหองปฏิบัติการ และการดูแล
รักษาผูปวยจะตองดําเนินควบคูไปกับการปองกันการติดเชื้อ โดยเนนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ผสมผสานเขาสูระบบสาธารณสุขมูลฐาน
เรงรัดการดูแลรักษาตามนโยบาย 3x5 ควรดําเนินการวางแผนเพื่ออนาคตโดยมองภาพรวมและพิจารณา
วามีอะไรที่ตองดําเนินการเพื่อขยายการใหบริการยาตานไวรัส การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อที่ทําให
ผูเกี่ยวของและภาคีการพัฒนาอื่นๆ การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายของ 3x5 โดยระดมทรัพยากรจาก
ทั้งในและตางประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินตามนโยบาย และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําเพื่อเปนตัวอยาง
แกผูนําคนอื่น และการเจรจากับทุกๆ ฝาย เพื่อสรางใหเกิดความเชื่อถือและไววางใจ
การทําใหราคายาตานไวรัสเอดสถูกลง การมอง intellectual property (IP) วาเปนอุปสรรคตอการเขาถึง
ยา อาจไมถูกตอง เนื่องจาก IP เปนตัวชวย (enabler) ที่ทําใหการคนควาวิจัยยาใหมไดมากขึ้น ประเทศ
กําลังพัฒนาสามารถใชขออางทางดานสาธารณสุขของประชาชน (safeguards) ในการไมปฏิบัติตาม
ขอตกลง TRIPS ที่เกี่ยวกับ IP ดานยาได และประเทศที่มีกําลังการผลิตยา
วัคซีนเอดส การพัฒนาวัคซีนเอดสใหเปนสาธารณะสมบัติของโลก วัคซีนเอดสเปนเครื่องมือในการเสริม
ศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนาไปทุกๆดาน ไมเฉพาะการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 (phase III
clinical trial) สิ่งที่ยังขาดอยูในการดําเนินงานดานวัคซีนเอดส ไดแก การขาดความมุงมั่นทางการเมือง
(political will) และภาวะผูนําทางการเมือง (political leadership) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่
พัฒนาแลว และยังขาดการสงเสริมบรรยากาศที่ดีในการวิจัยวัคซีนเอดส
องคกรศาสนา ศาสนามีบทบาทที่เดนชัดในเรื่องการสรางความเขมแข็งดานจิตวิญญาณและเปนสะพาน
เชื่อมโยงจิตใจที่มีความหวัง (Strengthen and bridge) เนนการผสมผสานหรือถายทอดขอมูลเกี่ยวกับ
เอชไอวีตามความเปนจริงและอยูบนพื้นฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได ทุกศาสนาตองยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องเพศและการใชถุงยางอนามัย และใชหลักศาสนาหรือคุณธรรมจริยธรรม
เขามาชวยเปนสื่อกลางใหคนเกิดทางเลือกและการตัดสินใจที่เหมาะสม
องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรชุมชน เนนสิทธิมนุษยชนเปนตัวกําหนดแนวทางการทํางาน (Human
rights based approach) โดยคํานึงถึงเสียงและสิทธิของผูดอยโอกาสและผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
และผลัก ดันใหรัฐ บาลตา งๆ เห็นด วยกั บวิธี การทํางาน เนนการทํางานแบบภาคี (partnership) หรื อ
รวมกันทํา (collaborate) โดยมุงเนนเปาหมายของการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development
Goal หรือ MDG) และปฏิญญาของสมัชชาสหประชาชาติวาดวยเรื่องโรคเอดส (United Nations
General Assembly Special Session on HIV/AIDS :UNGASS)
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การบริหารจัดการโครงการเอดส หลักการปฏิบัติอยางมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการของสาม
หนึ่ง (Three Ones Principle)
ปญหาที่พบเชิงการจัดการ ไดแก ความลาชาของนโนบาย ความขัดแยงของบางประเด็นตอบริบทของ
ประเทศ แหลงเงินทุนที่เขามาใหความสนับสนุนนั้นมีหลากหลายองคกรแตละองคกรที่เขามาก็จะมีความ
มุงหวังและเปาหมายที่แตกตางกัน ระบบเทคโนโลยีที่ยังไมทันตอสถานการณและไมมีความสามารถดาน
การเงินที่จะอุดหนุนได
แนวทางการดํ า เนิ น งาน ต อ งมี น โยบายที่ มี ค วามมุ ง มั่ น อย า งจริ ง จั ง ในทุ ก ระดั บ มี ก รอบการทํ า งาน
ระดับชาติที่มาจากการยอมรับของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางโปรงใสและประชาชนตรวจสอบได มี
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเปนไปได มีระบบการเงินการคลังที่เพียงพอ มีระบบติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการสนับสนุนภาวะผูนําใหไดเขามามีบทบาทที่
สําคัญ มีระบบการจัดการโครงการภาพรวม มีหุนสวนที่เขมแข็งซึ่งตองจัดการใหเกิดขึ้นทุกระดับ จัดทําชุด
สิทธิประโยชนสําหรับผูปวยเอดส ทั้งดานการรักษาพยาบาลและการปองกันในสถานพยาบาลระดับตน
ทุกแหง จัดระบบยา เชน ยาที่เปนผลิตภัณฑภายในประเทศ ยาที่มีตนทุนตอประสิทธิภาพดี การจัดระบบ
การจัดซื้อยา และการกระจายยาที่ดี จัดการระบบเครือขายการถายทอดเทคโนโลยี (network for
technology transfer)

5. พฤติกรรมเสี่ยงในกลุมเปาหมายที่นาํ มาพัฒนาเครื่องมือ
5.1 พฤติกรรมเสี่ยงและบริบททางสังคม
เชื้อเอชไอวีแพรระบาดไปไดโดยมีคนเปนพาหะสําคัญ นิเวศวิทยาทางสังคม วิถีชีวิต และการประพฤติ
ปฏิบัติของคนในสังคม จึงเปนปจจัยสําคัญในการแพรกระจายเชื้อเอดสสูคนในสังคม สถานการณทางระบาดวิทยา
ของโรคเอดสบงชี้ใหเห็นวา ในปจจุบันการติดเชื้อแพรกระจายอยูในสังคมอยางกวางขวาง การกระจายตัวทาง
สังคมของลักษณะทางพฤติกรรมและสังคม ซึ่งอาจจะจําแนกเพื่อใหกําหนดแนวทางในการวางมาตรการปองกัน
โรคไดเปน 2 จําพวก ไดแก
1. กลุมที่รวมตัวเปนชุมชนเฉพาะเล็กๆ ในสังคม (Pocket of population at risk) เชน กลุมหญิงและชาย
บริการทางเพศ กลุมชายรักชายในสถานนันทนาการบางประเภท กลุมติดยาเสพติด กลุมแรงงานผิด
กฎหมาย เปนตน การสรางสังคมเฉพาะกลุมขึ้นของคนกลุมนี้มักจะแยกสวนออกจากสังคมทั่วไป หรือ
อาจจะไมไดรับการยอมรับในเชิงสังคม หรือ กฎหมาย สงผลใหขาดกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่จะสราง
เครื่องมือและกลวิธีที่จะใหขอมูลขาวสารและจัดบริการทางสุขภาพเขาสูกลุมคนกลุมนี้ได
2. ผูติดเชื้อและครอบครัวที่อาจจะรูสถานะภาพการติดเชื้อของตนเอง หรืออาจจะไมรู บุคคลเหลานี้ได
กระจายแทรกตัวอยูในประชาชนทั่วไป ดังสะทอนใหเห็นจากภาพการติดเชื้อจากสามีสูภรรยา หรือ ภรรยา
สูสามี กลุมประชากรเหลานี้แมจะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดเพียงพอ แตก็ไมสามารถเขาถึงบริการ
ทางสุขภาพที่รักษาสถานะทางสังคมใหยังคงมั่นคงอยูได เนื่องจากไมมั่นใจตอการจัดเก็บความลับเฉพาะ
(Confidentiality) ของตนและครอบครัว
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เงื่อนไขเชิงสังคมสําหรับคนทั้งสองกลุมหลักนี้ จึงกลายเปนบริบทสําคัญที่กระบวนการวางยุทธศาสตร
และแผนปองกันและแกไขปญหาเอดส ซึ่งจําตองวิเคราะหใหเขาใจเงื่อนไขและความซับซอนของปญหา เพื่อจะได
ใชเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งทางราชการและเอกชน ให
สามารถรวมกันจัดกระบวนการทางสังคม (Socialization) พรอมกันไปกับวางแผนบริการทางสุขภาพเฉพาะ
(Specific Health Service) ที่จะเอื้อใหกับคนทั้งสองกลุมนี้มีโอกาสเขาถึง (Access to Service) โดยใหมีอุปสรรค
เชิงสังคมและวัฒนธรรมเปนเครื่องขวางกั้นไดนอยที่สุด
การชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในบุคลากรทั้ง 2 กลุม จึงทําไดยากกวาแนวคิดและแบบแผนการ
ปฏิบัติดั้งเดิมที่ใชวิธีวางกรอบกิจกรรมที่มุงเฉพาะ(Focus) ชุมชน พื้นที่ หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง ดังที่เคยทําไดผล
ในยุคแรกของการแพรระบาด ที่สามารถมุงกิจกรรมและการสื่อสารสาธารณะลงไปเฉพาะที่กลุมธุรกิจเพศพาณิชย
ที่มีบริบทเอื้อในการรับและแพรเชื้อเอดสกับประชากรทั่วไปไดสูง และเร็วกวากลุมประชากรอื่น
5.2 พฤติกรรมในกลุมชุมชนเปราะบาง (Vulnerable Community)
การรวมตัวของกลุมประชากรสวนนี้แยกตัวซอนเรนออกจากประชากรสวนใหญ ทําใหเขาถึงไดยาก
โดยเฉพาะอาจจะมีการกําหนดแนวนโยบายหรือยุทธศาสตรเฉพาะจากรัฐบาล ทําใหกลไกของรัฐตองวางตัวหรือ
วิถีปฏิบัติที่เปนปฏิปกษ หรือแยกหางจากประชากรกลุมนี้ การรวมตัวเปนชุมชนจึงมีความออนไหวเปราะบาง ทํา
ให เ ข า ถึ ง ได ย าก และจํ า ต อ งสร า งความรู ค วามเข า ใจในวิ ถี แ ละลั ก ษณะการรวมตั ว ของชุ ม ชนชายขอบ
(Marginalized community) ตลอดจนเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สงผลตอความเสี่ยงในการติดเชื้อและ
แพรกระจายเชื้อเอดสกับประชากรกลุมอื่นๆ
1) หญิงบริการทางเพศ
ในระยะ 10 ปที่ผานมา ธุรกิจบริการทางเพศไดเปลี่ยนรูปแบบไปจากแตเดิมที่มีบริการเปดเผยในรูปแบบ
ซองเปนจํานวนมาก มาสูธุรกิจบันเทิงในลักษณะอื่นที่มีการซอนเรนบริการทางเพศซับซอนขึ้นกวาเดิม บริการใน
ลักษณะ คาราโอเกะ บารเบียร และสถานเริงรมยหลากหลายแบบแผนไดเกิดขึ้นและกระจายทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท รายงานการสํารวจหญิงขายบริการทางเพศแสดงใหเห็นวาใน พ.ศ. 2534 มีจํานวนหญิงขายบริการทางเพศ
ในซองเปนสวนใหญ ในขณะที่ใน พ.ศ. 2547 ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวาสถานขายบริการทางเพศสวนใหญ ไดแก คา
ราโอเกะ และรองลงมาเปน บารเบียร หรือสวนอาหาร การสํารวจดังกลาว สะทอนแนวโนมของจํานวนหญิงขาย
บริการในซองที่มีอยูประมาณมากกวา 20,000 คน ในพ.ศ. 2533 แลวคอยๆลดลงมาเหลือนอยกวา 5,000 คน ใน
การสํารวจ พ.ศ. 2543 จนเหลือนอยกวา 3,000 คน ใน พ.ศ. 2547
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใหบริการของหญิงขายบริการทางเพศ เปนผลมาจากการรณรงคขอมูล
ขาวสารดานโรคเอดส และการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามในทุกจังหวัด ตลอดจนพฤติกรรมการใหบริการ
นันทนาการในสังคมไทยก็มีการปรับตัวไปจากเดิม นอกจากนั้น การปราบปรามการคาประเวณีโดยใชถุงยาง
อนามัยเปนหลักฐานในการจับกุม ก็กอใหเกิดเปนอุปสรรคในการรณรงคใหใชถุงยางอนามัยในกลุมประชากร
เหลานี้
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โครงการถุงยางอนามัย 100 % ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากเงื่อนไขความรวมมือของหนวยงานปกครอง ตํารวจ
และสถานบริการทางเพศ จึงมีความจํากัดในการประยุกตใชกับสถานบริการที่มิไดยอมรับวาเปนผูจัดบริการทาง
เพศโดยตรง ทําใหมีแนวโนมวาการใชถุงยางอนามัยในกลุมหญิงขายบริการทางเพศจะลดลงดังสะทอนใหเห็น
เฉพาะในกรุงเทพฯ ที่เคยใชถุงยางอนามัยดวยอัตราสูงถึงรอยละ 96 ไดลดลงมาเหลือประมาณรอยละ 89 ใน พ.ศ.
2547 แตก็ยังพบวา บางจังหวัดปรับใชรูปแบบความรวมมือของกลุมสถานนันทนาการใหเขามารวมกลุมเปนชมรม
หรือ สมาคม ในแตละพื้นที่แลวจัดการใหความรูและขอมูลขาวสารในหมูสมาชิก ตลอดจนจัดวางบริการสุขภาพ
เฉพาะใหสามารถเขาถึงได
2) ชายขายบริการทางเพศ
กลุมชายขายบริการทางเพศเปนอาชีพที่มีรายงานมากวาสิบปแลว หากแตยังพบวา มีจํานวนนอยมากใน
ระยะแรก กลุมชายขายบริการอาจแยกออกเปนกลุมที่ขายบริการเฉพาะใหแกกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย กลุมที่
ขายบริการเฉพาะใหกับหญิง และกลุมที่ขายบริการใหกับทั้งชายและหญิง แตที่พบวา กลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง
และมีอัตราการติดเชื้อโรคเอดสสูงขึ้น เปนกลุมชายขายบริการใหกับชายซึ่งมีการรวมเพศทางทวาร (Anal Sex)
กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เริ่มสํารวจชายขายบริการทางเพศใหกับชาย (Male Sex Workers) ตั้งแต
พ.ศ. 2533 พบวา มีจํานวนประมาณ 1,679 คน จากสถานบันเทิงเริงรมย 78 แหง ใน 8 จังหวัด ใน พ.ศ. 2547
สํารวจพบวา เพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยเปนประมาณกวา 2,500 คน แตขอจํากัดของการศึกษาขอมูลของกลุมประชากร
เหลานี้ อยูที่การเขาถึงสถานบริการและแหลงขอมูลไดยากมาก โดยเฉพาะภายใตสถานการณนโยบายจัดระเบียบ
ทางสังคม
จากการวิจัยเจาะลึกในภาคเหนือแสดงใหเห็นวา กลุมชายขายบริการทางเพศสวนใหญมากกวาหนึ่งใน
สามเขามาทํางานในระยะสั้นๆ เพียงประมาณ 2-3 เดือน เพราะตองการหารายไดเสริม มีเพียงรอยละ 5 เทานั้นที่
ทํางานติดตอกันนานกวา 2 ป โดยในกลุมนี้มีการใชถุงยางอนามัยตั้งแตในอัตราที่สูงกวารอยละ 90 ลงมาถึงใน
บางสถานบริการบางพื้นที่ที่มีการใชกวารอยละ 50 เล็กนอย ปญหาสําคัญของการขายบริการทางเพศของกลุมชาย
คือ การใชน้ํายาหลอลื่นรวมกับถุงยางอนามัยซึ่งจําเปนตองใช เพื่อมิใหเกิดการฉีกขาดของถุงยางอนามัย แต
ถุงยางอนามัยที่มีตามปรกติมักจะมีน้ํายาหลอลื่นนอยกวาที่ตองการใชในกลุมนี้
อยางไรก็ตาม การศึกษาการติดเชื้อเอดสในกลุมชายขายบริการทางเพศในชวง พ.ศ. 2548 แสดงใหเห็น
วาแนวโนมของการติดเชื้อเอดสในกลุมนี้เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 28 ทําใหจําตองจัดหาวิธีการที่จะไดขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนและแบบแผนการใหบริการของกลุมประชากรนี้เพิ่มมากขึ้น
3) ผูติดยาเสพติด
จํานวนผูติดยาเสพติดที่ศึกษาโดยคณะทํางานคาดประมาณจํานวนผูติดยาเสพติดทั้งประเทศ ไดลดลงมา
จากประมาณ 32,574 ราย ใน พ.ศ. 2536 ลงมาเหลือประมาณ 9,612 ราย ใน พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนการลดทั้งผูติดยา
เสพติดโดยรวมและผูติดยาเสพติดที่ใชวิธีฉีดยาเขาทางเสนเลือด (Intravenous Drug Users)
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ เป น ผลมาจากนโยบายทํ า สงครามกั บ ยาเสพติ ด ของรั ฐ บาล ตั้ ง แต เ ดื อ น
กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการใชยาเสพติดเปนอยางมาก โดยเฉพาะทํา
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ใหไมสามารถจัดบริการใหกับกลุมผูติดยาเสพติด ตลอดจนไมสามารถรวบรวมขอมูลจากกลุม ผูติดยาเสพติดดวย
ระบบที่เคยใชอยูแตเดิม ทําใหขาดขอมูลขาวสารสะทอนสถานการณของปญหาในกลุมนี้
แตประเด็นสําคัญที่สุด ไดแก การปรับการใชยาเสพติดไปใชสารเสพติดอื่นๆ เขามาทดแทน มีรายงานวา
การใชสารเสพติดโดยฉีดเขาเสนในปจจุบันลดนอยลง แตมีการใชสารเสพติดทั้งเฮโรอีน Metamphetamine และ
Midazolam โดยเฉพาะในการศึกษาบางสวนแสดงใหเห็นวา ผูติดยาเสพติดสามารถเปลี่ยนไปมาระหวางวิธีการ
เสพในรูปแบบแตกตางกันไดตลอดเวลา
นอกจากนั้นมีการศึกษา พบวา ผูที่ใชยาเสพติดประเภทอื่นๆ ที่มิไดฉีดเขาทางเสนเลือด ก็มีอัตราการติด
โรคเอดสสูงกวากลุมประชากรทั่วไปหลายเทา ทั้งนี้เนื่องจากเปนกลุมที่มีวิถีสังคมและพฤติกรรมทางเพศเสี่ยงตอ
การติดเชื้อมากกวากลุมประชากรทั่วไป ดังนั้นการวางกลยุทธใหสามารถเขาถึงกลุมประชากรกลุมนี้เพื่อชวยให
ปองกันการแพรกระจายเชื้อไดทั่วถึงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
4) กลุมชายรักรวมเพศ
แมวาการติดเชื้อเอดสรายแรกที่รายงานในประเทศไทย เปนการติดเชื้อที่แพรจากพฤติกรรมชายรักรวม
เพศ แตขอมูลจากการศึกษาติดตามสถานการณในกลุมนี้มีความจํากัดคอนขางมาก สวนใหญทําไดเพียงแค
การศึกษาในสถานบริการที่มีชายขายบริการทางเพศอยู จึงเปนการศึกษากลุมชายรักรวมเพศที่ไปใชบริการเทานั้น
แตไมสามารถขยายการศึกษาใหครอบคลุมถึงชุมชนของชายรักรวมเพศที่มีอยูในสังคมไทยได
ขอจํากัดสําคัญของการศึกษาในกลุมนี้เกิดจากความสับสนในการใหนิยาม และเลือกกลุมสําหรับศึกษา
เนื่องจากในสังคมไทยการมีเพศสัมพันธระหวางชายกับชายอาจจะมีการรวมเพศทางทวาร หรือใชปาก หรือใชวิธี
อื่นๆ ซึ่งมักจะใหความสําคัญกับการรวมเพศทางทวารเปนหลักทั้งผูกระทํา และผูถูกกระทํา เพราะนาจะมีความ
เสี่ยงในการติดเชื้อเอดสมากกวาการมีเพศสัมพันธในลักษณะอื่น นอกจากนั้นลักษณะทางสังคมจิตวิทยาและเพศ
ภาวะ (Gender) ที่แตกตางกันอาจจะสงผลใหกลุมนี้ แสดงพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันไป ไดแก เกยซึ่งยังแยก
ออกเปนเกยคิง และเกยควีน หรือ transsexual group ที่ยังแยกออกเปน transgender กับกระเทยที่แสดงกริยา
และทาทางแบบหญิงแตอาจจะไมไดรักรวมเพศ หรือกลุมที่รวมเพศไดทั้งกับหญิงและชาย (Bisexual) หรือ กลุมที่
รวมเพศกับชายในบางภาวะ การจําแนกลักษณะพฤติกรรมและลักษณะทางสังคมจิตวิทยาเหลานี้เปนสิ่งที่ทําได
ยาก เนื่องจากยังเปนแบบแผนพฤติกรรมที่สังคมยังไมยอมรับมากนัก
งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาเอดส มักจะใหความสําคัญกับการมีเพศสัมพันธทางทวารมากกวาเนื่องจาก
มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดสดวยพฤติกรรมการรวมเพศเยี่ยงนี้สูงมากกวาการรวมเพศกับหญิงทางชองคลอด
เนื่องจากเนื้อเยื่อบุผิวภายในชองทวารมีโอกาสฉีกขาดไดงายกวา
การศึกษาวิจัยเจาะลึกในระยะหลัง พ.ศ. 2545 เปนตนมาทั้งในโรงเรียนมัธยม และในกลุมทหารเกณฑพบ
กวารอยละ 10 ของกลุมชายที่สํารวจเคยมีพฤติกรรมรวมเพศกับชายดวยกัน ซึ่งมีสัดสวนสูงกวาการทําการสํารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโดยการใชแบบสอบถามใหตอบเอง (Self-administrated questionnaire) ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งพบ
ประมาณรอยละ 1.8-2.4 และในกลุมทหารเกณฑเพียงรอยละ 6.2
การสํารวจกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไดแสดงพฤติกรรมเสี่ยงจากที่
รายงานวา กวารอยละ 35 มีเพศสัมพันธกับชายมากกวา 10 คนในหนึ่งปที่ผานมา และรอยละ 67.5 มีเพศสัมพันธ
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กับชายแปลกหนาในปที่ผานมาในการศึกษาเดียวกัน ชี้ใหเห็นวากลุมนี้ประมาณรอยละ 6.5 มีเพศสัมพันธกับคูรัก
หรือแฟนที่เปนหญิงดวย การศึกษาในกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2537 ก็สนับสนุนพฤติกรรมดังกลาว โดยแสดงใหเห็นวา
ประมาณหนึ่งในสี่ของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีเพศสัมพันธกับผูหญิงดวยเชนกัน
5) กลุมแรงงานขามชาติผิดกฎหมาย
การคาดประมาณจํานวนแรงงานขามชาติที่เขามาประกอบอาชีพในประเทศอยางผิดกฎหมายโดยทาง
ราชการแสดงไวประมาณไมเกิน 1 ลานคน หากแตในการศึกษาและคาดประมาณของนักวิชาการและองคกร
เอกชนสาธารณประโยชนไดประมาณไวที่ 2 ลานคน โดยแรงงานขามชาติสวนใหญเขามาจากประเทศเพื่อนบาน
ไดแก สาธารณรัฐเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา โดยเขามารับจางทํางาน
ในรูปของแรงงานในเรือประมง แรงงานกอสราง แรงงานใหบริการ และทํางานบาน เปนตน
ปญหาสําคัญของการสงเสริมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดสของชุมชนกลุมนี้เกิดจากอุปสรรค
ในการสื่อความหมาย เนื่องจากสวนใหญไมสามารถเขาใจภาษาไทยได ทําใหขาดโอกาสในการรับขอมูลขาวสารที่
จํา เป นในการป อ งกั นเอดส ตลอดจนไม สามารถเข า ถึ งบริ ก ารทางสุข ภาพเพื่ อ ใช บริ ก ารคํ า ปรึ ก ษา หรือ การ
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย เนื่องจากขอจํากัดการใชภาษาในการสื่อความเขาใจกับผูใหบริการสุขภาพ
การศึกษาการติดเชื้อโรคเอดสในประชากรกลุมนี้บางกลุม เชน แรงงานในเรือประมง แรงงานกอสราง หรือ
หญิงตั้งครรภที่เปนแรงงานอพยพเขามาทํางานในประเทศไทย พบวา มีอัตราความชุกของการติดเชื้อเอดสสูงกวา
กลุมประชากรไทยโดยทั่วไป
อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลไทยในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศกับ
ประเทศเพื่อนบานแลว โดยใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว โดยใหนายจางเปนผูจายคาจดทะเบียนในแตละป
เพื่อใหสามารถจัดบริการทางสุขภาพใหกับแรงานเหลานี้ จะชวยใหการเกิดหลักประกันในการเขาถึงการบริการทาง
สุขภาพดีขึ้น หากแตยังมีขอจํากัดในการแกไขอุปสรรคในเรื่องการสื่อภาษากับกลุมคนเหลานี้ เนื่องจากยังไม
สามารถจางลามสําหรับสื่อความเขาใจกับแรงงานขามชาติเหลานี้ในสถานบริการทางสุขภาพ และผูที่สามารถจะ
เขามาเปนลามเหลานี้มักจะเปนผูที่เปนแรงงานตางชาติเชนกัน นอกจากนั้นแรงงานขามชาติผิดกฎหมายอีกสวน
หนึ่งก็ยังซอนเรนอยูเปนจํานวนมาก และอาจใชวิธีใหปะปนอยูกับกลุมที่ขึ้นทะเบียนอยางถูกกฎหมาย
6) ผูตองขัง ผูตองโทษ และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
เรือนจํา โรงพัก และสถานพินิจเยาวชนเปนสถานที่กักขังประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเปนจํานวนมาก จาก
การขอมูลที่มีการศึกษากันอยูพบวามีการติดเชื้อโรคเอดสของผูตองขังในเรือนจําดวยอัตราที่สูงกวาประชากรปกติ
หลายเทา โดยเฉพาะบริการทางสุขภาพในประชากรกลุมนี้มีความจํากัดเปนอยางมาก ซึ่งเปนผลมาจากการขาด
แคลนบุคลากรทางสุขภาพ และมีสภาพแวดลอมที่แออัด ขาดความเปนสวนตัว กอใหเกิดเงื่อนไขที่มีเพศสัมพันธ
ระหวางชายกับชายภายในเรือนจํา และสถานกักขัง
ข อ มู ล ของกรมราชทั ณ ฑ กระทรวงยุ ติ ธ รรม เมื่ อ มกราคม พ.ศ. 2548 แสดง จํ า นวนผู ต อ งขั ง ทั้ ง สิ้ น
166,884 คน เปนชาย 136,667 คน และหญิง 30,207 คน รอยละ 63 ตองโทษคดียาเสพติด รอยละ 20 คดีลัก
ทรั พ ย และร อ ยละ 5 คดี ค วามผิ ด ทางเพศ ความเป น อยู ข องผู ต อ งขั ง เหล า นี้ ค อ นข า งแออั ด และมี ร ายงาน
เพศสัมพันธระหวางชายกับชายในเรือนจําชาย จึงทําใหมีการริเริ่มโครงการถุงยางอนามัยสําหรับผูตองขัง ซึ่งก็ยังมี
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อยูในวงจํากัด กรมราชทัณฑ ไดพยายามปรับปรุงและจัดบริการใหการรักษาและใหความรูแกกลุมผูตองขัง รวมทั้ง
รวมมือกับองคกรเอกชนสาธารณประโยชนในการใหความรูในการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส ตลอดจนมีการ
จัดหาถุงยางอนามัยสําหรับใหบริการแกผูตองขังดวย
สําหรับการใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือดในเรือนจํา มีหลักฐานการตรวจสอบในสถานพยาบาลของ
เรือนจํา พบวา มีจํานวนลดนอยลงจนเกือบไมมี ดวยเหตุผลวาการใชยาเสพติดชนิดกินทําไดงายกวา และยังมีการ
ซุกซอนนําเขามาภายในเรือนจําอยูบาง
ประเด็ น ท า ทายของผู ต อ งขั ง ในเรื อ นจํ า คื อ การจั ด กลไกให บ ริ ก ารสุ ข ภาพแก ผู ต อ งขั ง ให ส ามารถ
ผสมผสานการปองกันโรคเอดส วัณโรค การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอดส โดยมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานสาธารณสุข
และโรงพยาบาลที่มีเวชภัณฑ และอุปกรณการปองกันเชน ถุงยางอนามัย เพื่อใหเปนตนแบบการดําเนินงานที่
สามารถขยายผล (Scale Up) ในเรือนจําทั่วทั้งประเทศได
5.3 พฤติกรรมในกลุมประชากรทั่วไป (General Population)
พัฒนาการทางสังคมและการสื่อสารสาธารณะไดกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวประพฤติปฏิบัติของกลุม
ประชากรสวนใหญในสังคมไทยบางกลุม เชน เยาวชน เด็กนักเรียน หรือแมแตวัยแรงงานที่มีความตื่นตัวและไวตอ
การปรับตัวเขาสูวิถีชีวิตภายใตกรอบวัฒนธรรมใหมในโลกยุคขอมูลขาวสาร นอกจากนั้น พฤติกรรมทางเพศ
(Sexuality) และเพศวิถี (Gender) ของผูคนในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแบบแผนสากลมากขึ้น ทําใหตองทํา
ความเขาใจกับวิธีประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวของกับปญหาเอดสของประชากรทั่วไปดวย
1) แบบแผนของเพศสัมพันธ (Casual Sex)
การมีเพศสัมพันธกับคูเพศตรงขามที่มิใชคูสมรส และมิไดเปนหญิงบริการทางเพศในกลุมประชากรไทยมี
แนวโนมที่สูงขึ้น ดังสะทอนใหเห็นจากผลการสํารวจพฤติกรรมทางเพศของประชากรกลุมอายุ 15-49 ป เมื่อ พ.ศ.
2546 แสดงใหเห็นวา รอยละ 20.1 ของชาย และรอยละ 5.3 ของหญิงที่สํารวจมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามที่มิใช
คูสมรส และมิใชหญิงบริการทางเพศในปที่ผานมา การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ยืนยันแนวโนมเพศสัมพันธนอกสมรส
(Extra marital sex) เปนการศึกษาในกลุมทหารเกณฑใน พ.ศ. 2547 ที่แสดงวารอยละ 56 ของทหารเกณฑที่
แตงงานแลวมีเพศสัมพันธนอกสมรสในปที่ผานมา
นอกจากนั้ น ผลจาการศึ ก ษาบางส ว นได ชี้ ใ ห เ ห็ น ความเสี่ ย งจากการติ ด เชื้ อ เอดส เนื่ อ งจากการมี
เพศสัมพันธกับเพศตรงขามที่มิใชคูสมรสหรือคูรักมักจะมิไดปองกันดวยการใชถุงยางอนามัย ดังแสดงใหเห็นจาก
การสํารวจพฤติกรรมเพศใน พ.ศ. 2547 รายงานชายที่มีเพศสัมพันธกับหญิงที่มิใชคูรักหรือคูสมรสจะใชถุงยาง
อนามัยเพียงรอยละ 50 ซึ่งใกลเคียงกับที่รายงานการใชถุงยางอนามัยกับหญิงขายบริการทางเพศ
ในการศึกษากลุมหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอดส แสดงใหเห็นวา สวนหนึ่งของหญิงที่ติดเชื้อเอดสไมตองการ
ใหคูสมรสรับรูสภาวะการติดเชื้อของตน เนื่องจากเปนการติดเชื้อเอดสจากคูสมรสหรือคูรักกอนหนานี้ การศึกษา
เจาะลึกหญิงติดเชื้อโรคเอดสแลว จํานวน 329 ราย พบวา เกือบครึ่งของประชากรศึกษายังมีเพศสัมพันธกับคูสมรส
และประมาณหนึ่งในสามของกลุมที่ยังมีเพศสัมพันธจนถึงปจจุบันโดยที่เกือบรอยละ 40 ของกลุมที่มีเพศสัมพันธ
ในช ว งเวลาที่ สํ า รวจมิ ไ ด ใ ช ถุ ง ยางอนามั ย เพื่ อ ป อ งกั น ข อ มู ล ในส ว นนี้ แ ม ว า จะยั ง ไม มี ก ารทํ า การศึ ก ษาใน
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รายละเอียดมากนัก แตผลจากการคาดประมาณการติดเชื้อของชายจากคูสมรสก็นาจะแสดงแนวโนมของลักษณะ
ปญหาที่เกิดจากความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นในวงกวางของสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุมเด็ก
นักเรียน วัยรุน และวัยแรงงาน ซึ่งมีแนวโนมและบริบทที่แตกตางกัน
2) วัยรุน และเยาวชน
วัย รุ น หรื อ ประชากรอายุ ระหว า ง 12-24 ป เปน ช ว งอายุ ที่มี แ รงกระตุ นและเร ง เรา ทั้ ง จากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงฮอรโมนทางเพศ สภาวะแวดลอมทางสังคม และขาวสารที่ไดรับจากสื่อที่ผลิตขึ้นมาจากหลากหลาย
แหลงดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในยุคนี้จึงแตกตางจากเมื่อหนึ่งหรือสอง
ทศวรรษกอนอยางเห็นไดชัด
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุนในกรุงเทพฯ และอีก 4 จังหวัดใน 4 ภาค เมื่อ พ.ศ. 2545 แสดง
ใหเห็นวา วัยรุนไทยในสวนตางๆ ของประเทศมีกรอบแนวคิดและทัศนคติทางเพศที่ไมแตกตางกันมากนัก สะทอน
เงื่อนไขการรับรูสื่อสาธารณะจากสื่อมวลชนที่มีลักษณะเปนเอกภาพทั่วประเทศ โดยเฉพาะเริ่มจะมีลักษณะ
คานิยมและวิธีปฏิบัติทางเพศที่ปรับจนคลายคลึงกับวิถีเพศสัมพันธในประเทศตะวันตกมากขึ้น แตผลการศึกษา
เหลานี้มักจะเปนขอมูลที่สะทอนมาจากกลุมวัยรุนที่อยูในสถานศึกษา มีแนวโนมที่จะเปนวัยรุนที่มีฐานะอยูใน
ระดับกลาง (การศึกษาบางสวนมาจากผลการสัมภาษณวัยรุนในสยามสแควร) หากแตความรูและความเขาใจใน
กลุมวัยรุนที่มีฐานะยากจนในสังคมยังมีนอยมาก
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในยุคนี้ กอใหเกิดชองวางและอุปสรรคในการสื่อ
ความเขาใจระหวางผูวางแผนและดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ หรือการทําการตลาดเชิงสังคมกับวัยรุน
หลากหลายรสนิยม ทําใหเริ่มมีการเรียกรองใหเปดโอกาสใหวัยรุนที่มีภูมิหลังชีวิตที่แตกตางกันเขามามีสวนรวมใน
การวางแผน จัดกิจกรรมสื่อสาร และใหความรูกับกลุมเพื่อนที่มีวัยและวิถีคิดที่ใกลเคียงกัน
3) เยาวชนในสถานศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมทางเพศในเยาวชนในสถานศึกษา ดําเนินการโดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสมีแนวโนมที่สูงขึ้น สะทอนจากเด็กเริ่มมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกที่อายุนอยลงกวาการศึกษาในรอบแรกๆ การใชถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธดวยสัดสวนคอนขางต่ํา
การศึกษาพฤติกรรมทางเพศในเยาวชนสถานศึกษามักจะมุงเนนที่พฤติกรรมเสี่ยง โดยมิไดใหขอมูลใน
ดานสังคมมิติของเพศภาวะ (Gender) ทําใหแนวทางที่จะวางแผนในการปรับแกปญหาขาดความสอดคลองกับ
บริบทของครอบครัวและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู อยางไรก็ตามมีการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศสัมพันธ
ในโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ที่สะทอนใหเห็นความผันผวนของวิถีสังคม เพศภาวะ
และพฤติกรรมทางเพศในเด็กนักเรียน ขอจํากัดของการศึกษาและทําความเขาใจกับพื้นฐานของปญหาเหลานี้อยูที่
ครูและผูบริหารโรงเรียนสวนใหญยังขาดการยอมรับภาวะทางสังคมแปรปรวนดวยเกรงวาจะกอใหเกิดขอครหา
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบัน
การดํา เนิน โครงการในลั ก ษณะการศึก ษาเชิ งปฏิ บั ติใ นการจัด วางหลัก สู ตรของโรงเรี ยน และในเขต
การศึกษาทําในรูปกิจกรรมที่สนับสนุนดวยเงินจากโครงการกองทุนโลก (Global Fund) แตพบวา มีบางเขต
การศึกษาทดลองใชวิธีการปรับกิจกรรมในโรงเรียน ในดานการแนะแนวมาจัดกิจกรรมกลุมใหกับนักเรียนอยาง
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ตอเนื่อง อีกทั้งยังขยายขอบเขตกิจกรรมและจัดสถานที่ในการใหคําปรึกษาดวย จึงควรจะกระตุนใหมีการขยายผล
โครงการทั้งสองรูปแบบในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ
4) เยาวชนนอกระบบการศึกษา
มีขอจํากัดในความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมอันเปนปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมเสี่ยงสําหรับเยาวชน
นอกระบบการศึกษา ผูทบทวนประเด็นนี้ไดจําแนกเยาวชนนอกระบบการศึกษาออกเปน
1. เยาวชนในชุมชนแออัดในเขตเมือง
2. เยาวชนในเขตชนบท
3. เยาวชนเรรอน
4. เยาวชนในสถานพินิจ
5. เยาวชนที่รวมตัวเปนแกง เชน แกงมอเตอรไซค
6. เยาวชนตางดาว และกลุมชาติพันธ
7. เยาวชนที่เปนกลุมชายชอบชาย หรือ ถูกลอลวงใหเขาสูการขายบริการทางเพศ ซึ่งมักจะเปนขอมูล
ที่มาจากขาวหนังสือพิมพ หรือสะทอนจากการโฆษณาในตางประเทศ
จากการศึกษาทบทวน ไดแสดงใหเห็นวา มีแผนงานและโครงการจากองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสลงไป
ดําเนินการในกลุมเหลานี้ แตยังไมมีขอมูลที่แสดงบริบททางสังคมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอดส นอกจากนั้นยังขาดการประมวลความรูและขอมูลที่ใชสําหรับติดตามสถานการณ และผลสําเร็จของ
การดําเนินงานในแตละโครงการ
สําหรับในกลุมเยาวชนที่อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็ยังไมมีการศึกษาและทบทวน
รูปแบบและโครงการที่ดําเนินการโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลและจัดการศึกษาความเชื่อมโยงสัมพันธ
และหมุนเวียนในระหวางเยาวชนแตละกลุมเหลานี้ยังไมมีการศึกษา จึงยังขาดความเขาใจพลวัตรของเยาวชน
เหลานี้ สงผลใหไมสามารถวางแผนปรับแกวิกฤติในชีวิตของเยาวชนเหลานี้
5) วัยแรงงาน
ขอมูลในกลุมแรงงานที่ไดจากการศึกษาจากภาคแรงงานในระบบ (Formal Sector) ซึ่งมีการทําสัญญา
จ า งและมี ก ารจั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ผ า นทั้ ง ทางกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน และองค ก รเอกชน
สาธารณประโยชน เชน TBCA อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาใน พ.ศ. 2540 แสดงใหเห็นวา ยังมีสถานประกอบการ
ถึงรอยละ 22 ที่มีนโยบายตรวจเลือดหาเชื้อเอดสกับผูสมัครงาน รอยละ 11-24 ที่บังคับหรือแอบสั่งใหเจาะตรวจ
เลื อ ด ตลอดจนมี ร อ ยละ 6-19 ของสถานประกอบการที่ มี น โยบายเลิ ก จ า งพนั ก งานที่ ติ ด เชื้ อ โดยยั ง มี ส ถาน
ประกอบการประมาณครึ่ งหนึ่ง ที่จั ดกิ จ กรรมใหก ารศึก ษา ความรู และทั ก ษะในการปอ งกั นโรคเอดส ในกลุ ม
พนักงาน
จากการศึกษานโยบายของสถานประกอบการอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2546
สะทอนการละเลยตอนโยบายดานนี้ทําใหสัดสวนของสถานประกอบการที่บังคับเจาะเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
สถานประกอบการที่ใหขอมูลขาวสารและจัดอบรมก็ลดนอยลงอยางชัดเจน
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กลุมแรงงานยายถิ่น และแรงงานกอสรางที่โยกยายที่อาศัยและที่ทํางานเปนระยะๆ เปนกลุมที่มักจะไมมี
ขอมูลมากนัก เนื่องจากเขาถึงไดยาก ตลอดจนยังขาดผูรับผิดชอบที่จะติดตามดูแลกับปญหาและสถานการณใน
กลุมนี้อยางจริงจัง จึงควรมีการพัฒนารูปแบบกับหนวยงานในระดับทองถิ่น องคกรเอกชนสาธารณประโยชน เพื่อ
สนับสนุนใหรวมกันจัดการทดลองเชิงปฏิบัติการในการสรางรูปแบบดูแลและใหการศึกษากับประชากรกลุมนี้
ผลจากการทบทวนแสดงใหเห็นวากลุมแรงงานที่อยูเปนสถาบันเชน ทหารเกณฑ หรือขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีแนวโนมที่จะไดรับขอมูลการศึกษา และบริการทางสุขภาพที่สนับสนุนการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส
รวมทั้งการใหถุงยางอนามัยดีกวากลุมแรงงานในภาคเอกชน
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ตอนที่ 3
คณะทํางาน เครื่องมือ และวิธีการ
…………………………………………………………

1. คณะทํางานวิชาการ (Technical Review Team)
ผั ง การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร บู ร ณาการฯ พ.ศ. 2550-2552 จํ า แนกตามบทบาทหน า ที่ และ
แสดงความสัมพันธระหวางหนวยงาน ดําเนินการกําหนดกลุม (ภารกิจ) ยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ .2550-2554 นั้น หากพิจารณาการดําเนินการการแกไชปญหาเอดสแหงชาติ ใน
กรอบภารกิจ 3 ดานคือ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย (Function Base) ภารกิจดานการศึกษาวิจัย
(Knowledge Base) และภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล (Agenda Base) แลว การดําเนินการที่มีการ
วางระบบของแผนงาน/โครงการที่จะทําใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพที่ยึดหลักของ 3 Ones: คือone
framework, one authority และ one M&E ที่จะนําไปสูยุทธศาสตรการบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่องมือที่
จะพัฒนาตามกรอบแนวทางการทบทวน คณะทํางานวิชาการจะอาศัย UNGASS เปนฐาน พิจารณาวาใครเปน
เจาภาพ ความชัดเจนสม่ําเสมอของการรายงาน มีการประสานการใชประโยชนของขอมูล และดําเนินการทบทวน
เปนระยะ ดังนั้น Technical Review Team ประกอบดวย
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แผนภูมิที่ 5 องคประกอบของ Technical Review Team

องคกรพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา (R&D)
(ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล, พญ.ปยธิดา สมุทระประภูต, นางจิราพรรณ รัฐประเสริฐ,
นายแพทยภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล, นางนิรมล ปญสุวรรณ
ยุทธศาสตรบูรณาการฯ: วางระบบของโครงการที่จะกอใหเกิดการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
คํานึงถึงหลักการ 3 ones คือ - one strategic plan, one coordinating mechanism และ
one monitoring and evaluation mechanism
องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการ
แยกเปนระดับมหภาคกับระดับพื้นที่
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค (ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
และนางโชติรส โสมนรินทร)
สคร.เขตที่ 1-12 (เชียงใหม เชียงราย ฉะเชิงเทรา ขอนแกน อุดร อุบล สงขลา ยะลา)
เขต 3 (ผศ.ดร. เพ็ญพักตร อุทิศ)
เขต 10 (ผศ.ดร.นพ. สุขุม เจียมตน)
เขต 6 และ 7(ผศ.ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ)
เขต 11 และ 12 (นางบุษบา ตันติศักดิ์ )

Civil Society, CBO, Inter Agency
(นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
อ.อรพรรณ แสงวรรณลอย, นางบุษบา ตันติศักดิ์ ,
นางสมใจ ประมาณพล)

Bilateral –multilateral agency
(สมพงษ เจริญสุข)

2. เครื่องมือที่ใชในการทบทวน
2.1 แบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ (Indepth interview) กลุมเปาหมาย
− องคกรพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา (R&D)

ผูอํานวยการกอง/สํานัก

หัวหนาฝาย
− องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการ แยกเปนระดับมหภาคกับระดับพื้นที่

นพ.สสจ/ผชช.ว

หัวหนางานเอดส

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
− Civil Society

GFATM, TUC, UN family, WHO, NGOs, มหาวิทยาลัย สปสช ฯลฯ
2.2 แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
− องคกรพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา (R&D)

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก
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ผูรับผิดชอบโครงการยอย
− องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการฯ

หัวหนางานเอดส

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก
− Civil Society

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก/ยอย
2.3 แบบตรวจสอบรายการ (Policy Check List) ดานการตอบสนองตอยุทธศาสตรบูรณาการฯ
− วิธีการ :ทบทวนเอกสาร
− ระยะเวลาการทบทวนเอกสาร :แผนการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน รวมแผนรายป 2550-2552
− เนื้อหา :แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการตอบสนองตอยุทธศาสตรงานเอดส ในแตละระดับ หรือไม อยางไร

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 2550-2552 (รวมทั้ง แผนงานที่เกี่ยวของ
กับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ)

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด
− โดยพิจารณาตาม

เปาหมาย (Goals) กลุมเปาหมาย (Target population)

วัตถุประสงค (Objectives)

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคเชิง Policy Resistance
2.4 แบบตรวจสอบรายการ (Project Evaluation Check List) ดานประเมินความกาวหนาของ
โครงการ
− การประเมินความกาวหนาของโครงการ พ.ศ .2550 – พ.ศ .2552 ประเด็น

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณเอดสชวงกอนแผนและชวงครึ่งแผนฯ

ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร

ทิศทางการดําเนินงานสอดคลองตามวัตถุประสงค ของแผนฯ

สิ่งที่เปนชองวางและอุปสรรคตอการบรรลุความสําเร็จของแผนฯ
− วิธีการ :ทบทวนเอกสารรายงานผลการประเมินผลโครงการ
− การพิจารณา :โดยพิจารณาตามเนื้อหาของการประเมิน วามีขอบขายหรือประเภทของการประเมินอยูใน
ระดับใด จําแนกเปน Input, Process, Output, Outcome, Impact Evaluation หรือประเภทอื่นๆ
2.5 แบบตรวจสอบรายการ (Project Evaluation check list) ดานการทบทวนบทบาทการสนับสนุน
วิชาการฯ
− ทบทวนภาพรวมการสนับสนุนดานวิชาการ กระบวนการและเนื้อหาตาง ๆ ครอบคลุม

ผลลัพธของการสนับสนุนดานวิชาการ รวมประสบการณ ทักษะของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน/องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส/องคกรระหวางประเทศ


43/233

การผลิตสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา การสื่อสารและประชาสัมพันธ (IEC) รวมทั้งประสิทธิผล
การใชสื่อ

แผนงาน/โครงการที่เปนขอตกลงหรือมีพันธะผูกพันตาง ๆ

บทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานการสนับสนุนดานวิชาการ
− วิธีการ :ทบทวนเอกสารรายงานผลการประเมินผลโครงการ
− การพิจารณา :โดยพิจารณาตามเนื้อหาของการประเมิน วามีขอบขายหรือประเภทของการประเมินอยูใน
ระดับใด จําแนกเปน Input, Process, Output, Outcome, Impact Evaluation หรือประเภทอื่นๆ


3. ประเด็นคําถามในการทบทวน
แบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ (In-depth interview)
− การตอบสนองตอการปองกัน และแกไขปญหาเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาเพศสัมพันธ การ
จัดทําแผนงานปฏิบัติการ/โครงการของหนวยงานมีกระบวนการขั้นตอนอยางไร สรุปเปน Flow chart
ประกอบดวยใคร มีบทบาทหนาที่อยางไร รวมทั้ง การใชขอมูลใดบางในกระบวนการจัดทําแผนงาน/
โครงการของ ระดับเขต/จังหวัด การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากใคร
อปท. ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือไม อยางไร ทั้งนี้แผนงาน/โครงการ
นั้น มีความสอดสอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตรหรือความตองการ (สภาพปญหา) ของพื้นที่หรือไม
อยางไร และแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการตอบสนองตอยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส
2550-2554 รวมทั้ ง แผนงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สอวพ. หรื อ ไม อย า งไร ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคหลักของโครงการหรือไม มีปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของ
โครงการ หรือไม อยางไร และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร
− การกํากับ ติดตามผลการดําเนินโครงการ

ไดมีการนําผลการประเมินมาใชประโยชนตอการวางแผน หรือปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ
หรือไมอยางไร (โครงการเดิม/โครงการใหม)
− การพิจารณาแนวทางการนําไปสูความยั่งยืนของโครงการที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหา

เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนการดําเนินงาน หนวยงานของทานมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการ
อยางตอเนื่องตอไปหรือไม อยางไร

มีโครงการใดบางที่มีการบูรณาการเขาสูการดําเนินงานปกติ (ยังดําเนินการอยู) และในขณะที่
ทบทวน มีการบูรณาการอยางไรบาง
แบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ (Focus Group Interview) ประเด็นคําถาม
− ดานการบริหารจัดการโครงการ

การตอบสนองตอการปองกัน และแกไขปญหาเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
− ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
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ดําเนินการเองเปนหลัก/หรือมีหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน (มีกี่โครงการ
อะไรบาง)
ที่ผานมาบุคลากรไดรับการพัฒนาจากการดําเนินงานโครงการ ดานใดบาง และพัฒนาอยางไร
การพัฒนาศักยภาพนั้นๆ ตรงกับความตองการหรือไม ผูทไี่ ดรับการพัฒนามีความพึงพอใจหรือไม
อยางไร
จากประสบการณที่ผานมา กระบวนการหรือรูปแบบที่ใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเปนอยางไร
มีความเหมาะสมกับบุคลากรหรือไม อยางไร
ความตองการในการพัฒนาศักยภาพเรื่องใดตอไป ดวยกระบวนการพัฒนาอยางไร

โดยกําหนดตัวชี้วัด แนวทางการทบทวนใหพยายามคนหาและสรุปใหไดตามวัตถุประสงคการทบทวนที่ตั้ง
ไว ทั้งนี้ รายละเอียดกรอบแนวทางการทบทวนสําหรับแตละหัวขอประกอบดวย คําถาม ตัวชี้วัด เครื่องมือเก็บ
ขอมูล และกลุมเปาหมาย ไดสรุปไวในภาคผนวก

4. การออกเยี่ยมสังเกตการณทพ
ี่ ื้นที่ปฏิบัติการ และการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน (Site visit)
การสังเกตการณที่พื่นที่ปฏิบัติการ เชนคลินิก หองปฏิบัติการ เปนตน รวมกับการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน
ในหน า ที่ เ พื่อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนและมี ค วามเข า ใจสภาพป ญ หามากขึ้ น การคั ด เลื อ กสถานที่ ที่ อ อกเยี่ ย มจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานในแตละพื้นที่
4.1 รายชื่อหนวยงานที่ลงเก็บขอมูลในระดับสวนกลาง
กลุม R&D และ Civil Society คณะกรรมการ สปสช. (คณะอนุกรรมการกองทุนรักษาผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส) CCM
คณะกรรมการกลไกความรวมมือในประเทศ (คณะทํางานวิชาการดานโรคเอดส) สอวพ. สถานบันบําราศฯ กอง
อนามัยเจริญพันธุ สํานักระบาดวิทยา สํานักพัฒนาวิชาการ TUC ฯลฯ โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับที่มา
ของแผนยุทธศาสตร
- กองแผนงาน กรมควบคุมโรค (28 ตุลาคม 2552)
- สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (11 พฤศจิกายน 2552)
- ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (11 พฤศจิกายน 2552)
- สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (16 พฤศจิกายน 2552)
- สํานักวัณโรค
- เกี่ยวของกับการสนับสนุนขอมูลเพื่อใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักจัดการความรู
4.2 รายชื่อหนวยงานที่ลงเก็บขอมูลในระดับสวนภูมภิ าค
- สคร (TB/HIV, TB Database, หองปฏิบัติการชันสูตร): สคร ที่ 3,6,7,10,11,12
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-

สสจ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ Programme Management, M&E, IT, STI Clinic คุณภาพบริการ)
รพศ/รพท/รพช (TB Clinic STI Clinic หองปฏิบัติงานชันสูตร และคุณภาพบริการ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาในพื้นที่
ศูนยอนามัยเขต (PMTCT)
โรงพยาบาลสมเด็จพระญานสังวร โรงพยาบาลเชียงรายฯ จังหวัดเชียงราย (ศูนยองครวม)
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
คลินิกกามโรค (สสจ.เชียงราย สสจ ภูเก็ต)
งานควบคุมวัณโรค (สคร 10 –INH Prophylaxis และ 11- DOT Strategy)
โรงพยาบาลปาตอง โรงพยาบาลวชิระ มูลนิธบิ านเพื่อชีวิต โรงเรียน จังหวัดภูเก็ต
อปท อบจ อบต
ACCESS, M-Plus- องคกรศาสนา
สพท. ฯลฯ

5. แผนการดําเนินงานทบทวนยุทธศาสตรบูรณาการฯ พ.ศ. 2550 – 2552 จําแนกตามบทบาท
หนาที่ และความสัมพันธระหวางหนวยงาน
5.1 ตารางการดําเนินงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามกรอบการทบทวนและเปาหมาย
องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการ
• ทบทวนภาพรวมการสนับสนุนดานวิชาการ กระบวนการและเนื้อหาตาง ๆ
• การผลิตสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา (IEC) รวมทั้งประสิทธิผลการใชสื่อ
• แผนงาน/โครงการที่เปนขอตกลงหรือมีพันธะผูกพันตาง ๆ
• บทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานการสนับสนุนดานวิชาการ
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ตารางที่ 1 การดําเนินงานสวนกลางและสวนภูมภิ าค ตามกรอบการทบทวนและเปาหมาย
จังหวัด
กองแผนงาน
กรมควบคุมโรค
1. เชียงใหม

2. เชียงราย

3. อุบลราชธานี

4. อุดรธานี
5. สงขลา

6. ภูเก็ต

7. ฉะเชิงเทรา

เปาหมายทีเ่ นน
เรื่องแผนยุทธศาสตรของกรม
ควบคุมโรค
Sex worker, TB/HIV, MSM,
กลุมศาสนา.ศูนยวิทยฯ ,VCT ,
care and treatment ,อนุฯเอดส
จังหวัด
Sex worker (Clinic STI), ANC,
VCT, NGOs, ศูนยองครวม
มหาวิทยาลัย ,อนุฯเอดสจงั หวัด
Sex worker, ANC
ศูนยวิทยฯ ,VCT
Sex worker ANC
ศูนยวิทยฯ VCT
Sex worker, Clinic STI,
TB/HIV, ANC ศูนยวิทยฯ VCT,
IDU ศูนยองครวม Migrants ,
อปท. อนุฯเอดสจงั หวัด
Sex worker, Clinic STI,
TB/HIV, ANC ศูนยวิทยฯ VCT,
IDU ศูนยองครวม Migrants ,
อปท. Migrants NGOs
ศูนยวิทยฯ ,ศูนยอนามัย
VCT, อปท

กลุมเปาหมายทีเ่ ดน

Civil society

หมายเหตุ
ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
นางโชติรส โสมนรินทร
ผศ.ดร.นพ .สุขุม เจียมตน

MSM, Religion, Sex
worker

ศาสนา (สันปา
ตอง)

HIVQALT ,Sex
worker

ภาคีเครือขาย
วิชาการ

ผศ.ดร.นพ .สุขุม เจียมตน

TB-HIV, ศูนยองครวม

ผศ.ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ

Migrant, ARV

ผูไดรับ
ผลกระทบ
กลุมเด็ก
กพอ/NGO

Migrant, IDU

NGO

นางบุษบา ตันติศักดิ์

TB-HIV, STI, MSM

ผูไดรับ
ผลกระทบ

นางบุษบา ตันติศักดิ์

Religion, Migrants

Human right
vaccine

ผศ.ดร. เพ็ญพักตร อุทิศ

รายละเอียดเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ดูในภาคผนวก
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ผศ.ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ

5.2 ตารางการปฏิบัติงานในสวนกลาง
5.2.1 องคกรพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา R&D
− ทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงานชวงเวลา พ.ศ .2550 – พ.ศ .2552
− การเปลี่ยนแปลงของสถานการณเอดสชวงกอนแผนและชวงครึ่งแผนฯ
− ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร
− ทิศทางการดําเนินงานสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนฯ
− สิ่งที่เปนชองวาง (gap) และอุปสรรคตอการบรรลุความสําเร็จของแผนฯ
5.2.2 องคกรสนับสนุน Civil Society ทบทวน กลไกการประสานงาน ความรวมมือระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาความรวมมือในอนาคต
5.3 ระดับกระทรวงที่มีบทบาทเขารวมในกระบวนการทําแผนฯ 10 ประกอบดวย
− กระทรวงศึกษาธิการ
− กระทรวงแรงงาน
− กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย
− กระทรวงสาธารณสุข
− กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิที่ 6 หนวนงานที่เกี่ยวของ ตามแผนงาน โครงการปองกันปญหาโรคเอดส

หนวยงานที่เกีย่ วของ – Implementing body
แผนงาน/โครงการปองกันแกไขปญหาโรคเอดส

แผนเอดสฯ ชาติ
นําไปปฏิบัติอยางไร?

มหาดไทย ศึกษา เครือขายผูติดเชื้อ
แรงงาน NGOs พม ยุติธรรม ภาค
ประชาสังคม เครือขายวิชาการ ฯลฯ

สคร
ศอ,ศว

สสจ/รพ

สปสช/สปส
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NGOs

ตารางที่ 2 กลุมเปาหมาย Key person และ ผูรับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย

Key person/ รายชื่อ

1. องคกรพัฒนาวิชาการและการวิจัยเพื่อการ
พัฒนา) R&D) ประกอบดวย กระทรวงศึกษา,
พัฒนาสังคมฯ, แรงงาน, มหาดไทย-กรมการ
ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

ผูอํานวยการกอง/สํานัก
หัวหนาฝาย/กลุมงาน

2. องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการ
ปฏิบัติการ แยกเปนระดับมหภาคกับระดับพื้นที่
กองแผนกรม/ผอ กองแผน
นพ.สสจ/ผชช.ว/ส
หัวหนางานกามโรคเอดส เลขาฯ อนุกรรมการ
เอดสจังหวัด :ศึกษา, พัฒนาสังคมฯ, แรงงาน,
มหาดไทย-อปท
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร, ผูรับผิดชอบ
3. Civil Society
- GFATM- CCM
- TUC
- UNAIDS:- NGOs –CBO กลุม Youth, HIV Networking,
sex worker (owner brothel, ANC
-มหาวิทยาลัย
Transfer cases to NHSO

ขอมูลรายชื่อ จากเจาหนาที่
ศบจอ. และ สอวพ

Human Rights:

APN+ (7 sister –MTR report),
TNP+, UNGASS to identify
GAP, reproductive life, TBCA,
กรมสวัสดิการแรงงาน, migrants
เครือขายเด็ก คลองเตย ศูนย
พัฒนาเด็กฯ เครือขายผูสูงอายุ
caregiver- review IPSR
studies, AIDSNET

Impact Mitigation: Orphanages – NCA,
ACCESS, UNICEF, UNDP, TNP+

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล
พญ.ปยธิดา สมุทระประภูต
นางจิราพรรณ รัฐประเสริฐ
นายแพทยภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล
นางนิรมล ปญสุวรรณ
ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล
พญ.ปยธิดา สมุทระประภูต
นางจิราพรรณ รัฐประเสริฐ
นายแพทยภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล
นางนิรมล ปญสุวรรณ

ขอมูลรายชื่อ จากเจาหนาที่
ศบจอ. และสอวพ

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
อ.อรพรรณ แสงวรรณลอย
นางบุษบา ตันติศักดิ์
นางสมใจ ประมาณพ

สปสช.
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
NGO, International NGO

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
อ.อรพรรณ แสงวรรณลอย
นางบุษบา ตันติศักดิ์
นางสมใจ ประมาณพล
นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
อ.อรพรรณ แสงวรรณลอย
นางบุษบา ตันติศักดิ์
นางสมใจ ประมาณพล
นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
อ.อรพรรณ แสงวรรณลอย,
นางบุษบา ตันติศักดิ์,
นางสมใจ ประมาณพล
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ตอนที่ 4
ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
จากการทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรบูรณาการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554
…………………………………………………………
การศึกษาวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.
2550 -2554” เพื่อทบทวนการดําเนินงานชวงครึ่งแผนของแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ หนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในภาพรวม กลาวคือ แผนงาน/โครงการอะไรที่ไดดําเนินการไปแลว ผลการดําเนินงานเปนอยางไร
(ผลผลิต ผลลัพธ) อะไรคือ Key findings หรือขอคนพบหลัก มีปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางแกไข
อยางไร และสามารถนําไปเปนขอเสนอในการดําเนินงานอีกชวงที่เหลือได ดังนั้นขอมูลการวิเคราะหสถานภาพการ
ดําเนินการ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาที่ผานมา จะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับผูบริหารและ
ผูมีสวนเกี่ยวของในการนําไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการปองกันและดูแล
รักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการเฝาระวังทางระบาดวิทยา
รวมทั้งการลดผลกระทบ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. คําจํากัดความ
- ผลการดําเนินงาน/ภาพรวมของการดําเนินงาน คือ ผลการดําเนินงานของกิจกรรมภายใตกลยุทธ
ของหนวยงาน ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือการใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ
หนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในที่นี้จะหมายถึงผลการทบทวน และ/
หรือผลการดําเนินงาน ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรงหรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและสิ่งกอสราง เพื่อ
นํ า ไปใช ใ นการให บ ริ ก ารแก อ งค ก รภายนอกหน ว ยงานหรื อ ประชาชน โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ในเชิ ง ปริ ม าณ
คุณภาพ เวลา รวมทั้งคาใชจายที่กําหนดไว
- ผลผลิต/ผลลัพธ คือ ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายและไมคาดหมาย ทั้งที่
เกิดขึ้นระหวางและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจสงผลตอการพัฒนาในมิติอื่น หรือการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เปนกลุมเปาหมายและกลุมอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ โดยรายงานผลลัพธทั้ง
ทางตรงและทางออม รวมทั้งผลลัพธดานบวกและดานลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน
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- ปญหาอุปสรรค หมายถึง การรายงานปญหาอุปสรรคของการดําเนินแผนงาน/โครงการหลักที่มีผลตอ
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการ เงื่อนไขความสําเร็จ ที่สนับสนุนโครงการหลักใหสามารถดําเนิน
งานได บ รรลุ จุ ด มุ ง หมาย โดยระบุ ถึ ง ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ หรื อ ความล ม เหลวของการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงาน ทั้งจากที่ไดดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดําเนินการ ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจเปนไดทั้งในระดับ
นโยบาย หรือปจจัยภายนอก และระดับปฏิบัติการ หรือปจจัยภายในของหนวยงานที่สนับสนุนหรือขัดขวางการ
ดําเนินงาน
- ขอเสนอแนะ หมายถึง รายงานขอเสนอแนะจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการหลักวา ควรมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานอยางไร ที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือบรรลุวัตถุประสงคไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับหนวยงาน ระดับกระทรวงหรือระดับนโยบาย เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
หรือแผนกลยุทธและการดําเนินงานของหนวยงานในชวงปที่เหลือ (2553-2554) และแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ฯ ฉบับที่ 11 ตอไป
การลงพื้นที่สํารวจทั้งในสวนกลางและภูมิภาคเพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน“โครงการวิจัยทบทวน
(ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554” โดยเฉพาะ
หนวยงานในสวนกลางเกี่ยวของกับที่มาของแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย กองแผนงาน กรมควบคุมโรค สํานัก
สงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ กลุมโรคเอดส สํานักวัณโรค และ
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนขอมูลเพื่อใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เชน สํานักระบาดวิทยา
สํา นั ก จั ด การความรู เป น ตน หน ว ยงานอื่ น ๆ ภายนอกกระทรวงสาธารณสุ ข จะใช ก ารประสานงานและส ง
แบบสอบถาม และหากมีประเด็นสําคัญสําหรับการทบทวน คณะทํางานฯ จะนัดหมายเพื่อทําการสัมภาษณ ตอไป
สําหรับหนวยงานในสวนภูมิภาคที่เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย สํานักงานปองกันควบคุมโรค (งาน
กามโรค/โรคเอดส งานวัณโรค งานแผนงานฯ) – สนับสนุนวิชาการ การประสานงานในพื้นที่ (การประสานงาน
คุ ณ ภาพการดู แ ลผู ป ว ยเอดส ด ว ย HIVQUAL-T) วิ จั ย /โครงการพิ เ ศษเฉพาะ รวมทั้ ง M&E ศู น ย อ นามั ย เขต
(Reproductive health, family health, ANC, PMTCT, VCT, VCCT, PICT, etc) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
(Lab PCR, ตรวจยืนยัน ผลเลือดตาง ฯลฯ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (อนุกรรมการเอดสจังหวัด) โรงพยาบาล
ศู น ย อ งค ร วม (รั ก ษา ป อ งกั น ลดผลกระทบ) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (รั ก ษา ป อ งกั น ลดผลกระทบ)
มหาวิทยาลัยภาคีเครือขายวิชาการ (วิจัย ประเมินผล สรางองคความรู) หนวยงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และภาคประชาสังคม โดยการสัมภาษณเชิงลึก นักวิชาการสาธารณสุข กลุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอ
ทางเพสสัมพันธ และโรคเรื้อน สํานักงานปองกันควบคุมโรคตาง ๆ หัวหนางานควบคุมปองกันโรค สํานักงาน
สาธารณสุ ข จั งหวั ด นั กพั ฒ นาสัง คมชํ า นาญการ สํ า นัก งานพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ยจั ง หวั ด
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยในทองที่ นายกองคการบริหารสวนตําบล และการสนทนากลุมสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค โดยหนวยงานตาง ๆ มีการบริหารจัดการงานเอดสตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งจะไดนําเสนอเปนลําดับขั้นของยุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตร คือ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตาง ๆ ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการปองกัน
ดูแลรักษา และลดผลกระทบตามกลุมประชากรเปาหมาย ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส และ
ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตาม ประเมินผล การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดส มีเปาประสงค ดังนี้
1) ประชาชนมีพฤติกรรมและมีความสามารถในการปองกันตนเองและครอบครัวใหปลอดภัยจาก
การติดเชื้อและแพรเชื้อเอชไอวีไดอยางเหมาะสม
2) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู
รวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข
3) ครอบครั ว และชุ ม ชน มี ค า นิ ย มและสิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การป อ งกั น ตนเองและสมาชิ ก ให
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ยอมรับ ไมรังเกียจ และอยูรวมกันกับผูติดเชื้อและผูปวยเอดสไดอยาง
ปกติสุข ตลอดจนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาเอดส
กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศนโยบายที่จะตอบสนองยุทธศาสตรฯและเปาหมายขางตน ซึ่งเกี่ยวของ
กับการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันการลดการติดเชื้อเอดสราย
ใหม ในประชากรทุกกลุมเปาหมาย เนื่องจากยังมีการติดเชื้อรายใหมในประชากรหลายกลุม ผูปวยโรคเอดส
สามารถเขาถึงบริการยาตานไวรัสอยางครอบคลุมทั่วถึง ผูไดรับผลกระทบจากปญหาเอดสไดรับการดูแล และ
สามารถเขาถึงบริการทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพขั้นพื้นฐานจากบริการภาครัฐ เอกชนและชุมชน
อยางเหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้ง สงเสริมสนับสนุน หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ชุมชน และองคกรเอกชนทุกแหง ใหมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง โดยใหถือเอางานเอดสเปนงานของทุกหนวยงาน และสามารถนําไปสูกระบวนการ/แนวทางการดูแล
ผูปวยโรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน ดานการปองกันใหใชกลไกการทํางานของคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด สวนดานการดูแลรักษาใหมีการพัฒนารูปแบบวิธีการใหการปรึกษาและ
บริการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งนี้ในดานการลดผลกระทบ จะสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชน (CBO: Community-based prganisation) NGO แกนนําเครือขายผูติดเชื้อและผูปวย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสนับสนุนการดําเนินงานของคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
แนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคควบคูไปกับแนวทางการดูแลผูปวยโรคเอดส ในระยะชวงการทบทวนครึ่ง
แผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ นี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายกําหนดใหในระดับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและระดับโรงพยาบาลมี Mr.TB (ผูประสานงานวัณโรคระดับโรงพยาบาล คณะกรรมการดําเนินงานวัณโรค
ระดับโรงพยาบาล) โดยกําหนดใหผูปวยวัณโรคปอดระยะแพรเชื้อรายใหม ขอใหพิจารณารับเปนผูปวยใน 2
สัปดาห อีกทั้ง กําหนดให อสม. เปนพี่เลี้ยงดูแลการกินยาของผูปวยวัณโรค รวมทั้ง คนหาดําเนินการตรวจคัด
กรองเชิงรุกในกลุมเสี่ยง เชน ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูตองขัง แรงงานยายถิ่น แรงงานขามชาติ ผูสูงอายุ และการจัดใหมี
การบริหารจัดการวัณโรคอยางครบวงจรในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการ
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ปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค รองรับการผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานและดื้อยารุนแรง
จากสถานการณผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ของประเทศไทย ป 2551 (เทาที่ไดรับรายงาน) ประเทศไทย
มีจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสสะสม 1,115,415 ราย จํานวนผูเสียชีวิตไปแลว 585,830 ราย จํานวนผูติด
เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่ยังมีชีวิตอยู 532,522 ราย จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 12,787 ราย และ จํานวน
ผูปวยเอดสรายใหม 51,091 ราย
อยางไรก็ตาม สถานการณโรคเอดสในประเทศไทย คาดวาจะมีผูใหญที่ติดเชื้อเอดสสะสมตั้งแตป 25272552 ประมาณ 1,127,168 ราย มีชีวิตอยูประมาณ 516,632 ราย คาดวาในป 2552 จะมีผูติดเชื้อเอดสรายใหม
11,753 คน เฉลี่ยวันละ 32 คน รอยละ 42 ติดจากคูนอนประจํา หรือติดจากสามี/ภรรยา รอยละ 29 หรือกวา 1 ใน
4 ติดเชื้อในกลุมชายรักชาย สํานักระบาดวิทยาไดรายงานวา ผูปวยเอดสสะสมขึ้นทะเบียนรักษา ตั้งแต พ.ศ.2527
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 จํานวน 349,238 ราย เสียชีวิตแลว 94,507 ราย แตการเสียชีวิตมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากการไดรับยาตานไวรัส ทําใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผูปวยเอดสสวนใหญเปนวัย
แรงงาน และวัยเจริญพันธุ อายุ 15-59 ป รอยละ 93 จะสงผลในเชิงผลลัพธตามเปาหมายคือ ลดการติดเชื้อราย
ใหมใหไดรอยละ 50 ในป 2554 ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุม
แหงชาติ ไดหรือไม อยางไร
การทบทวน (ครึ่งแผน) บูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสฯ เขาไปในภารกิจของ
หน ว ยงานทุ ก ระดั บ และเสริ ม สร า งความร ว มมื อ ระหว า งทุ ก ภาคส ว นดั ง กล า วแล ว ข า งต น เพื่ อ ทบทวนการ
ดําเนินงานชวงครึ่งแผนของแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ คือในชวงเวลา พ.ศ. 2550-2552 ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
และหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสในภาพรวม โดยพิจารณาวา แผนงาน/โครงการอะไรที่หนวยงานได
ดําเนินการไปแลวตามภารกิจนั้น ผลการดําเนินงานเปนอยางไร มีปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขอยางไร และ
สามารถนําไปเปนขอเสนอในการดําเนินงานอีกชวงเวลาที่เหลือไดหรือไม อยางไร ทั้งนี้ ในยุทธศาสตรบูรณาการฯ
ดังกลาว ไดวางระบบของโครงการที่จะกอใหเกิดการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะคํานึงถึงหลักการ 3
ones คือ - one strategic plan, one coordinating mechanism และ one monitoring and evaluation
mechanism
การทบทวนครึ่งแผน เนนการการทบทวนรายละเอียดกรอบภารกิจ (2550-2552) โดยแบงบุคลากรที่
เกี่ยวของออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย
1) เจาหนาที่ในหนวยงานระดับปฏิบัติการทั้งในสวนกลางและพื้นที่ เชน กองแผนงาน/สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค (Operation manager) พิจารณาลักษณะกิจกรรมใหครอบคลุม
2) ผูรับผิดชอบดานการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554
โดยตรง (R&D: Strategic manager)
3) เจาหนาที่/นักวิชาการภายนอก (Civil Society) อาศัยประสบการณและความรูในระเบียบวิธี
สําหรับกิจกรรมดําเนินงานที่สอดคลองกับกลุมยุทธศาสตรที่จะทําการทบทวน
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คณะทํางานวิชาการฯ ไดดําเนินการสํารวจขอมูล และเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาทบทวน (ครึ่งแผน)
จากหนวยงานระดับปฏิบัติการในสวนภูมิภาคกอน แลวนําประเด็นคําถาม ประเด็นที่ตองการความกระจางที่ได
จากการทบทวนนั้น มาทบทวนตอในหนวยงานระดับปฏิบัติงานในสวนกลาง ซึ่งหมายถึง การทบทวนภาพรวมการ
สนับสนุนดานวิชาการ กระบวนการและเนื้อหาตาง ๆ ผลลัพธของการสนับสนุนดานวิชาการ รวมประสบการณ
ทักษะของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ/เอกชน/เอกชนดานเอดส/องคกรระหวางประเทศ การผลิตสื่อวัสดุ
อุปกรณเพื่อการศึกษา (IEC) รวมทั้งประสิทธิผลการใชสื่อ แผนงาน/โครงการที่เปนขอตกลงหรือมีพันธะผูกพัน
ตางๆ รวมถึงบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานการสนับสนุนดานวิชาการ
2. ผลการดําเนินงานภาพรวมตามยุทธศาสตรองคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2550-2552
กระบวนการและผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับองคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 และ 7) เปนดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสภู าคสวนตางๆ
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ภายใตคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด แสดง
ความเห็นวา การดําเนินงานเกี่ยวกับโรคเอดสที่สอดคลองกับยุทธศาสตรเอดสชาติฯ มีดังนี้
การดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน
- การจัดโครงการสภาเด็กและเยาวชน คาราวานเสริมสรางเด็ก และโครงการดานเอดสแตยังไม
ชัดเจนมากนัก
- การใหความรูการปองกันโรคเอดสของเยาวชน การดูแลตนเอง การใชถุงยางอนามัย ใหการ
ปรึกษา การปองกันการตั้งครรภ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปน
เจ า ภาพเชิ ญ วิ ท ยากรจากหลากหลายหน ว ยงานจั ด กิ จ กรรมป ล ะ 2 ครั้ ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม
กลุมเปาหมายใหมดวย
- งานเสริ ม สร า งเด็ ก มี ก ารประสานงาน/ ติ ด ต อ ขอรั บ บริ ก ารการให ค วามช ว ยเหลื อ เด็ ก และ
เยาวชนผานชองทาง และวิธีการตางๆ
การสงเคราะหเงินชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
การสนับสนุนงบประมาณโดยผานทางการประสานงานที่ ARV Clinic และใหเปนเงินสงเคราะห ซึ่งการ
เขามาขอรับเงินชวยเหลือของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีทั้งสวนที่เครือขายผูติดเชื้อสงรายชื่อเขามา และผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส walk in เขามารับบริการชวยเหลือโดยตรง ซึ่งจะมีการคัดกรองพิจารรากอนที่จะใหเงินสงเคราะห
ประมาณคนละ 1,000-2,000 บาท ซึ่งผูปวยทราบขอมูลจากกลุมเครือขายผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยสสจ. เปนผู
แนะนํา และอบจ./อบต. เปนผูประชาสัมพันธ รวมทั้งการมี อพม.ทุกตําบล ทุกหมูบาน เปนผูกระจายขาวสาร
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รูปแบบการชวยเหลืองบประมาณ ใชการหารตามจํานวนคน 200,000/100 = 2,000 บาท/ราย บางรายที่งบไม
พอจะใช เ งิ น จากส ว นอื่ น มี เ พี ย งกองทุ น เด็ ก ที่ ต อ งมี เ อกสารรั บ รอง กรณี ฉุ ก เฉิ น ให ร ายละ 2,000 บาท การ
สงเคราะหผูมีรายไดนอย 1,500-2,000 บาท และครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ 3,000 บาท/ ครอบครัว
ปญหา อุปสรรค
1) งบประมาณดานความชวยเหลือมีไมเพียงพอ การที่ผูติดเชื้อหรือญาติรองขอความชวยเหลือซ้ํา
หนวยงานสามารถชวยไดบางบางครั้ง ตามกําหนด คือ รายละไมเกิน 3 ครั้ง
2) ภาระงานของเจาหนาที่มีมาก การทํางานเปนการตั้งรับมากกวา ไมไดลงไปติดตามในพื้นที่ เรื่อง
ความเป น อยู หรื อ การเยี่ ย มบ า น ไม ส ามารถเข า ถึ ง กลุ ม ที่ ไ ม ย อมเป ด เผยตั ว ได ทํ า ให ก าร
กระจายความชวยเหลือไมทั่วถึง
ขอเสนอแนะ
1) การบูรณาการเขาสูภารกิจประจํามีกรอบโครงการใหญ และแบงเปนโครงการยอย สนับสนุนให
สํานักงานสาธารณสุขทํางานรวมกับภาคีบูรณาการในโครงการยอยเสนอขึ้นมา และเสนอแผนที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร
2) การเสนอของบประมาณในสวนกลาง ควรสนับสนุนและสงเสริมงานดานการชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบ ซึ่งไมใชเฉพาะเรื่องเงินเทานั้น ควรสนับสนุนใหครอบครัวสามารถดูแลกันเองไดดวย
3) มีหนวยงานเกี่ยวของกับงานดานเอดสหลายหนวยงาน ควรใหอําเภอสงแผนงานดานสุขภาพเขา
มาและใหความสําคัญกับงานดานคุณธรรมจริยธรรม โดยมีตัวชี้วัดยอยและตัวชี้วัดหลักในเรื่อง
การรณรงคปองกันที่สงผลตอชุมชน เด็ก เยาวชน และการใหความรูเรื่องถุงยางอนามัย การ
ประเมินการใชถุงยางอนามัย
องคการปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด ไดใหขอมูลและแสดงความเห็นในเรื่องผลการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ในเรื่องสถานการณและผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรวา องคการปกครองสวนทองถิ่น
มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณใหชุมชนไปดําเนินการและการดําเนินงานโดยอปท. ซึ่งมีลักษณะการ
ดําเนินงานหลักๆ ดังนี้
งานดานการใหความชวยเหลือเบี้ยยังชีพ โดยใหความชวยเหลือทุกรายที่เปดเผยตัวและมาขอรับ
ความชวยเหลือ ไมตอ งทําประชาคม ไมตองรองบประมาณ และไดรับโอนผูปวยจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด จํานวน 24 รายทองถิ่นดําเนินการใหความชวยเหลือดวยงบประมาณของทองถิ่น
เอง และตองจัดการใหความชวยเหลือผูติดเชื้อประมาณ 1,700 กวาราย แตไดชวยเหลือไปแลวประมาณ 1,3001,400 ราย โดยยังไมมีการติดตามประเมินแผนฯ ของหนวยงาน มีเพียงการติดตามยุทธศาสตรของหนวยที่
เกี่ยวของแตในแตละประเด็น
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งานดานการพัฒนาสุขภาพ องคการปกครองทองถิ่นดําเนินการเองบางสวน ในเรื่องการรณรงคให
ความใกลชิดกับผูปวย ลดการรังเกียจจากชุมชน ใหความรูดานโรคเอดส ดําเนินการตามแผนงานดานการปองกัน
คือการอบรมใหความรู การรณรงคปองกันไมใหติดเชื้อ ลดปริมาณผูติดเชื้อลง เพื่อลดงบประมาณในการดูแล
ชวยเหลือ โดยมีการสั่งการ เสนอแนวคิดเขาที่ประชุมทุกอบต. ลักษณะโครงการที่ทํามี 2 ลักษณะ คือ
- ลักษณะแรกทําเองโดย อบต. เทศบาล ใหพิจารณาทําตามศักยภาพ และกลุมเสี่ยง
- ลักษณะที่สองคือ การดําเนินงานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ แลวแตนายอําเภอจะเห็นสมควร ทั้ง
ชวยเหลือ ดูแล และปองกัน และการสนับสนุนงบประมาณให สสจ. (ที่ทําโครงการเขามาเสนอ)
โดยอบจ. จัดสรรเปนงบดานการปองกันรอยละ 20 งบดานการอุดหนุนรอยละ 20 และงบดาน
การใหความชวยเหลือรอยละ 60
งานดานเอดสเปนเรื่องสําคัญที่จะตองดูแล ถือเปนหนาที่ของอปท. เนื่องจากอยูใกลชิดประชาชน จึงถือ
วาเปนภารกิจ และตอบสนองยุทธศาสตร ซึ่งจะมีการสํารวจขอมูล เพื่อเปนการกระตุนใหมีการดําเนินการ และ
เรื่องถุงยางอนามัยมีการสนับสนุนตูหยอดเหรียญ
การควบคุม กํากับ ติดตาม ตองเสนอขอมูลดานการดําเนินงานแก ผูวาราชการจังหวัดเพื่อวางแผนการ
ปองกันรักษาของจังหวัด โดยประสานงานกับสสจ. หรือทําการสํารวจเอง ซึ่งเจาหนาที่อปท. จะเก็บรวบรวมขอมูล
ไวเองอยูแลว การทํางานมีทั้งดานการชวยเหลือ ปองกัน และการพัฒนาการติดตามอื่นๆ แลวแตอปท. แตละ
อํ า เภอว า จะติ ด ตามด า นใด มี แ ผนการออกติ ด ตาม ประเมิ น หลายด า น เป น ภาพรวมจั ง หวั ด ดู ก ารใช จ า ย
งบประมาณตามงบประมาณหลักกอน แลวดูวาทองถิ่นทําอะไรเพิ่มบาง มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง โดยสนับสนุน
ใหดําเนินการปละ 4 ครั้งๆ ละ 700 บาทตอชุด (ตรวจบริหารการเงิน และบริหารงานบุคคล เปนทีมจังหวัด) เปน
การบูรณาการกับภาคสวนตางๆ ประสานกับสสจ. เปนศูนยกลางโดยยึดตามแผนเอดสชาติฯ
ปญหาอุปสรรค
1) ปญหาดานทัศนคติของผูบริหารที่ไมดีตอการดูแลผูติดเชื้อเอดส ผูบริหารไมใหความสําคัญใน
การสนับสนุนการดําเนินงาน
2) การติดขัดเรื่องกฎหมายการบริหารจัดการ ไมสามารถสั่งการได เปนเพียงการชี้นํา การกระตุน
เตือนเทานั้น
3) เรื่องเด็กที่ไดรับผลกระทบ เชน กรณีทองระหวางเรียน เด็กติดเชื้อเอชไอวี ตองยายสถานศึกษา
และเปนบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติ ขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะรับหรือไมรับเด็กติดเชื้อ และทองระหวาง
เรียน
ขอเสนอแนะ
1) การขับเคลื่อนงานรวมกับสสจ. และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
โดยอปท. เปนตัวแทนlสวนทองถิ่น รับงานไปกระจายสู อบต. ในพื้นที่ เปน Co. HIV จังหวัด ถา
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ตองทําในสวน อปท. ทั้งจังหวัด หากมีการกําหนดลงเปนตัวชี้วัด นาจะผานเพราะรอยละ 60 มี
มาตรฐานการดําเนินงานดานเอดสอยูแลว
2) ควรมีการสนับสนุนใหมีการจัดประกวด และประเมินการบริหารจัดการตามมาตรฐานดานเอดส
ผลการดําเนินการในยุทธศาสตรที่ 1 ในกรณีการถายโอนอํานาจ
โรงพยาบาลศูนย การดําเนินงานกามโรค จากการที่มีโครงการการใหบริการยาตานไวรัสเอดส ภายใต
หลักประกันสุขภาพ NAP (National AIDS Program โดย สปสช.) เขามาจึงรวมงานการจายยาตานไวรัสเขาเปน
one stop service มีการประสานเจาหนาที่งาน lab และเภสัชกร เขามาชวย รวมกับงานดาน STI ดูประชาชน
ทั่วไป จัดคลินิกใหบริการ โดยแบงเปน 2 คลินิก เปดใหบริการทั้งในเวลาราชการ และคลินิกเพื่อนเปดนอกเวลา
ราชการ 17.00 - 20.00 น. ลักษณะการจัดบริการเหมือน NAP แตไมมีการจายยาตาน มีการใหคําปรึกษา VCT มี
การเจาะเลือดตรวจ เมื่อผลบวกจะอยูที่คลินิกรับยาตอเนื่องไมมีการสงตอ ดานการรักษาโรงพยาบาลศูนยซึ่งเปน
แมขาย NAP เปนที่ปรึกษา ทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยชวยกัน และตรวจ CD4 สง Viral load ใหรพ.
ชุมชนดวย
ANC มีการจัดใหบริการ pre-post counseling การใหคําปรึกษาคูผลเลือดตาง Coupon counseling ทั้ง
สามีและภรรยา ถาผลเลือดบวกใหมา post counseling ที่ ARV clinic และเขาสูระบบบริการรับยาตานไวรัสและ
นมที่คลินิก
TB/HIV กรณีผูปวยTB ที่ HIV-positive จะสงไปที่ ARV Clinic ถาHIV-Negative ก็จะรับบริการที่ TB
Clinic การคัดกรอง TB-HIV จะดําเนินการโดย ARV clinic เพื่อไมใหเกิดการแพรกระจาย และผลขางเคียงของยา
ตอตับ และที่TB Clinic จะมีเจาหนาที่ ARV clinic มาชวยดูแลอยูดวย เพื่อดําเนินงานการจายยาตานไวรัส
โรงพยาบาลศูนยมีการจัดประชุมใหกับเครือขายโรงพยาบาลชุมชน โดยใหคําปรึกษาเรื่องระบบการ
Update Content ในเรื่องขอมูลการสงตอ การดูแลผูปวย การติดตามนิเทศ โดยทีมโรงพยาบาลศูนยทุก 6 เดือน
จะลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบ ที่มีปญหาระบบการสงขอมูลลมเหลว
ภาพรวมการดําเนินงานผูปวยไมคอยมีปญหาเรื่องการเขาถึงยาตาน ตัวเลขการเขาถึงยาตานประมาณ 97% ไมมี
การปลอยใหหลุดถึงแมจะไมกลารับยาตานก็จะพยายามติดตามใหมารับ
มี ก ารเสนอแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน (Guideline)
ให กั บ คลิ นิ ก ในโรงพยาบาลชุ ม ชน การให ใ บ
ประกาศนียบัตรแกโรงพยาบาลชุมชนที่จายยาตานไวรัสได การนิเทศติดตามปญหาในโรงพยาบาล ดําเนินการ
แบบสหสาขาวิชาชีพ ป 2549-2550 เรื่องปญหาการดําเนินงานปละ 1 ครั้ง ประชุมวิชาการ โดยกองทุนโลก
สนับสนุนงบประมาณ อําเภอละ 4,000 บาท จัดประชุมสหสาขา (สูตินรีแพทย กุมารแพทย พยาบาล เภสัชกร)
วางแผนการทํางานรวมกัน และจะมีการพัฒนารูปแบบ Zone ที่เอื้อตอการดําเนินงานซึ่งกันและกัน
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องคการบริหารสวนตําบล
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การดําเนินงานในระดับทองถิ่นมีการประชุมในระดับผูนําชุมชน ในเรื่องการดําเนินงานดานเอดส
โดยมีองคการบริหารสวนตําบลเปนศูนยกลาง การขอความรวมมือจะตองมีการทําเรื่องเสนอของบประมาณมาที่
อบต.กอน เพราะไมสามารถตั้งงบประมาณไวเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งกอนได
อบต. ใหความสําคัญในเรื่องการดูแลรักษาและการปองกันเทาๆ กัน ดานการปองกัน มีกลุม
สะเดาหวาน ใหความรวมมือในชุมชน และมีองคกรเอกชน คือ องคกร Share มาใหความชวยเหลือในเรื่องของการ
ปองกัน ดานผลกระทบ กลุมเปาหมายที่ใหความชวยเหลือคือผูติดเชื้อที่เปดเผยตัวทุกคน
องคการบริการสวนตําบลมีบทบาทหนาที่ในการจัดเตรียมงบประมาณชวยเหลือ และสนับสนุน
ผูปวย/ผูติดเชื้อในรูปแบบของเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท/คน (บรรจุเขาแผนปฏิบัติการอบต.แลว) ซึ่งในตําบล
หวยขยุงมีผูที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับความชวยเหลือประมาณ 40 ราย โดยทั่วไปแลวใหความชวยเหลือดานเอดส
ตามนโยบายรัฐบาลคือ “นโยบายดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” และมีการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับโรค
เอดสของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนสถานที่
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนตําบลจะตองพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากมีผูมาของบประมาณจํานวน
มาก แตงบประมาณที่มีอยูจํากัด และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ขาดการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งเหตุผลทางดานการเมืองทําใหมีปญหาดานการบริหารงานดานโรคเอดส
ขอเสนอแนะ
ควรจั ด ให มี ง บประมาณ ในการจั ด อบรมเรื่ อ งการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาเอดส รวมถึ ง การฟ น ฟู
กระบวนการทํางานปองกันและแกไขปญหาเอดสโดยใชการมีสวนรวมในภาคประชาชน และการสงเสริมสุขภาวะ
ทางเพศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูป ระสบ
ปญหาเอดสตามประชากรทุกกลุมเปาหมาย
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในหนวยงาน โรงพยาบาลศูนย
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ศูนยองครวม
การมีศูนยองครวมทําใหการทํางานครบวงจรมากขึ้น โดยเปดใหบริการ 5 วัน (จันทร-ศุกร) วันจันทรเปน
คลินิกวัณโรค วันอังคารการตรวจสุขภาพโรคติดเชื้อ/ ตรวจสุขภาพทั่วไป วันพุธ – พฤหัสบดี เปนคลินิกยาตาน
ไวรัสฯ วันศุกรเปนการเยี่ยมบาน ผูปวยสวนใหญ 70% มาจากตางจังหวัด ตางอําเภอ มีการนัดกลุม เขามาทุกวัน
ใชระบบนัดเปนกลุมประมาณ 60 คน เพื่อตรวจ CD4 การรับยาตานไวรัส การใหวิตามิน การใหการปรึกษา เนน
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ระบบบริการยาตานไวรัสใหเปนคลินิกยาตานไวรัสแบบ one stop service กรณีผูปวยวัณโรค หากมีการสงตอ
คนไขมาถึงคลินิกแลวจะสามารถเขามารับยาไดอยางตอเนื่อง การดูแลรักษาผูปวย ไมมีปญหาเนื่องจากผูดูแล
ศูนยองครวมเปนหัวหนากลุมงาน สามารถขอความรวมมือจากทุกหนวยงานไดเปนอยางดี โดยดําเนินงานดูแล
รักษาผูปวยตามกระบวนการที่วางไว
การดูแลผูไดรับผลกระทบ ดําเนินการในทุกจังหวัด เนื่องจากงานเอดสเนนการทํางานแบบเครือขาย ใน
ภาพรวมทั้งจังหวัด จึงมีการพัฒนากลุมเปาหมายทั้งจังหวัดและมีการฝกอบรมพัฒนาเจาหนาที่รวมกันทั้งหมด
เครือขายไดรับการพัฒนาจากโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลแมขาย ทําใหงานดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสชัดเจนขึ้น
คนทํางานมีศักยภาพ งานเอดสของโรงพยาบาลไดรับการนําเสนอในเวทีวิชาการทุกปๆละ 2 เรื่อง มีการนําเสนอ
งานดานคุณภาพบริการที่เกี่ยวของกับงานเอดส เชน การใหคําปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ (VCT)
งานดานการปองกัน เนนการทํางานตามนโยบายของจังหวัด การดูแลเด็กตั้งแตหลังคลอด การอบรม
เครือขายเด็กที่ติดเชื้อ โดยมีพื้นที่นํารอง 8 แหง ใน 8 อําเภอ เลือกพื้นที่ที่แกนนําเขมแข็งใหลงไปทํางานในชุมชน
งานดานการคุมครองสิทธิ งานดานการดูแลผูหญิงและเด็กที่ถูกกระทํา หรือถูกละเมิดทางเพศ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดจัดทีมงาน ประกอบดวย แพทยทํางานรวมกับเครือขายผูติดเชื้อ
ใหการชวยเหลือกรณี การดูแลหญิงและเด็กที่ถูกกระทํา หรือถูกละเมิดทางเพศ กรณีเด็กที่ไดรับไดรับผลกระทบ
การทํางานจะทํารวมกันระหวางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด งานพิทักษสิทธิ์ และ
ศูนยองครวม
การบูรณาการงานเอดส มีกลุมงานที่รวมทํางานดานการพยาบาลรักษา ไดแก การพยาบาล สูติแพทย
งานดูแลเด็ก ดานสังคม ไดแก เครือขายตางๆ คณะกรรมการดานขอมูล การบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
งานเฝาระวัง งานระบาดวิทยา โดยเจาหนาที่ของงานเวชกรรมสังคม
ดานการบริการ/การดูแลรักษา ศูนยองครวมเปนผูรับผิดชอบการดูแลผูปวยเอดสตามมาตรฐาน มีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานในโรงพยาบาล ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผลักดันการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน
ใหเกิดการพัฒนางานดานการดูแลและขยายรูปแบบการดูแลรักษา โดยเชื่อมโยงกับขอมูลดานสถิติของผูปวย
กลุมผูขายบริการ (Sex worker Female/Male)
กลุมผูขายบริการที่ไปเยี่ยมสํารวจ ประกอบดวย บาร 3 แหง มีพนักงานบริการจํานวนประมาณ 10 คน
และ freelance มากกวา 10 คน รวมที่เปนเด็กเรรอน สถานที่ถูกเปลี่ยนแปลงเปนคาราโอเกะ สถานที่ใหบริการ
(ซอง) เปนบาน มีการแบงเปนหองพักใหพนักงานบริการอยู มีรอบสําหรับการใหบริการมากกวา 10 ประตูตอคืน
ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดหนองใน ซิฟลิส (อัตราการติดเชื้อเพิ่มสูง)
เจาหนาที่ติดตามเขาเยี่ยมตามแหลงแพรสม่ําเสมอ หากไมมีตํารวจ พนักงานบริการจะทํางานทุกวัน มี
การสนับสนุนถุงยางอนามัย และ KY Gelly มีการจัดบริการ Mobile Clinic ใหการตรวจรักษา แตตองระวังตํารวจ
หากถูกจับกุม พนักงานบริการไมสามารถทํางานได แตทวาเจาหนาที่สาธารณสุขสามารถเขาถึงได และความ
รวมมือของเจาของกิจการอยูในระดับดี ถาสถานบริการที่ไมมีตํารวจเขาตรวจ พนักงานบริการจะกลาเขามาตรวจ
บริการ
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กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM)
จุดเดนของงานดาน MSM คือ จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการดูแล โดยจัดบริการเปนแบบ one stop
service ทําใหกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเขาถึงบริการมากขึ้น การทํางานรวมกับองคกรเอกชน มีการทํางาน
รวมกับ TUC รูปแบบการทํางานคอนขางยาก ดําเนินการทั้งดาน Prevention และ Care พัฒนาอาสาสมัครให
เพื่อนดูแลเพื่อน บูรณาการใหอยูในงานปกติที่มีอยู TUC อบรมอาสาสมัครที่จะตองดูแลกลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชาย โรงพยาบาลจะตั้งรับและใหเจาหนาที่ (TUC) ดูแลกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย มีรูปแบบพัฒนาคนที่
ติดเชื้อ เปนแบบตั้งรับและดูแลเหมือนเดิมเปนกลุมเดียวกับที่ไดรับงบประมาณ จาก GF round 8
การกระจายถุงยางอนามัย 100% โดยสนับสนุนใหกับโรงเรียน (เยาวชน) สําหรับกลุมทหารเกณฑ ใน
ภาพรวมมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ไดรับสนับสนุนงบประมาณสําหรับถุงยางอนามัยจากกองทุนโลกและสปสช.สวน
สถานีอนามัยขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ในการจัดซื้อ และกระตุนบริการจัดซื้อจัดหาเพื่อสนับสนุนการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การจัดซื้อจัดหาดวย งบประมาณ PP (Prevention and Promotion) และมีการจัดหาตู
หยอดเหรียญโดยงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.
กลุมเรือนจํา
การใหบ ริการดูแลรักษาผูตองขังที่รับยาตานไวรัส ผูปวยจะถูกสงเขาระบบบริการยาตานไวรัสที่
โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลจะทํางานรวมกันกับเรือนจํา เพื่อใหผูตองขังสามารถเขาถึงบริการการให
คําปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT) มากขึ้น ลักษณะเปนการออกหนวยเคลื่อนที่ (mobile VCT) ไปให
ความรูทั้งแบบกลุม (group counseling) และ/หรือรายบุคคล (Individual counseling) โดยขอใหเรือนจําดูแลใน
เรื่องการเจาะเลือดเพื่อสงตรวจ CD4 และรับยาที่โรงพยาบาลอุดรธานี ใหสรางระบบครบวงจรในการดูแล ซึ่ง
มุมมองการทํางานของกรมราชทัณฑแตกตางจากสาธารณสุข คือ ใคร (ผูตองขัง) ที่เปนโรคติดตอ ไมอยากเพิ่ม
ตราบาป กรมราชทัณฑจึงรับไปดูแลเอง โดยพยาบาล HIV-Co ไมตองเขาไปในเรือนจํา แตจัดการอบรม
AIDS/ARV training ใหกับพยาบาลที่เรือนจํานําไปปฏิบัติตอ สวนเรื่องการเขาถึงถุงยางอนามัยดีขึ้นมาก
การดูแลผูไดรับผลกระทบ
เรื่องการดูแลผูไดรับผลกระทบ พบวา ยังไมไดมีกิจกรรมชัดเจน บางอําเภอจะมี NGO เขาไปใหความ
ชวยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ดูแลเด็ก เด็กที่ไดรับผลกระทบ ไดทุนการศึกษา/ทุนประกอบอาชีพปละ 100 ทุน
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานีจะประสานเครือขาย การให
ทุนระดับอําเภอ NGO มอบทุนคาการเดินทางใหเด็กที่มารับบริการยาตานไวรัส 100,000 บาท “ชาวอุดรฯ รวมใจ
ตานภัยเอดส” ศูนยองครวมจะดูแลเรื่องเอกสารการรับเบี้ยฯเงินเบี้ยยังชีพ และใหนักวิชาการสาธารณสุขจายเบี้ย
ยังชีพให
การทํางานรวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น ใหอําเภอที่เปนอําเภอนํารองเปนตัวอยาง ในเรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส และองคการบริการสวนตําบล ทุกตําบลในจังหวัดมีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให แ ก ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / ผู ป ว ยเอดส ที่ ล งทะเบี ย นขอรั บ ความช ว ยเหลื อ การดํ า เนิ น งานด า นการดู แ ลรั ก ษา
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ผูรับผิดชอบหลักคือ โรงพยาบาล และมีการขยายบริการลงไปในระดับโรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้เพื่อความ
ตอเนื่องในการดูแลรักษา และใหเกิดความยั่งยืน ไดมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนใหแตละอําเภอ
งานดาน ANC
ผลการดําเนินงานเกี่ยวของกับการ Pre-counseling กอนเจาะเลือด หากผลเลือดเปนบวกก็ดําเนินการให
การปรึกษารายบุคคล (post-counseling) โดยการวางแผนใหการดูแลรักษา การเริ่มกินยาเมื่อไหร หนวยงาน
บริการดาน ANC ไดแก คลินิกเด็ก หญิงตั้งครรภ จิตเวช เปนกลุมคนทํางาน ที่นัดประชุมกันแบบไมเปนทางการ
สามารถพูดคุยหารือกันไดตลอด งาน ANC จัดบริการที่มีมาตรฐานแกหญิงตั้งครรภ สถานการณการติดเชื้อในแม
ลดลง แตยังมีการตั้งครรภรอบที่สอง ความชุกลดลงแตการติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ปญหาอุปสรรค
1) ปญหาของการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค คือการมาไมถึงศูนยองครวม เนื่องจากการบริการของ
เจ า หนา ที่ บ างคนไม เต็ มที่ และการเดิน ทางมาไม ถึ งศู นย อ งค รวม เนื่อ งจากต อ งผ า นหลาย
หนวยงาน การไมกลาเปดเผยตัว จึงไมสามารถเขารับบริการที่ศูนยองครวมได โดยเฉพาะกลุม
ขาราชการ
2) งบประมาณการรักษาสวนใหญอยูที่ NGO ในโรงพยาบาลภาครัฐงบประมาณนอย ไมมี
งบประมาณที่จัดสรร และเปนงบประมาณที่แยกสวน
3) สปสช. ขาดองคความรูในการอบรม การนิเทศติดตามของสปสช. มีนอย ไมรับทราบปญหาที่
แทจริง และขาดงบประมาณสนับสนุนดานการฝกอบรม พัฒนาบุคลากร ขาดการดูแลใกลชิด
เกิดชองวางระหวางคนทํางาน เมื่อเกิดปญหาไมกลาโทรปรึกษา
4) โครงสรางหนวยงานที่ทํางานเอดสลดลง/งบประมาณที่จัดสรรใหลดลง การปรับลด ยกเลิก
คลินิกกามโรคที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําใหผูปวยไมมีสถานที่รับบริการ และไมไปรับ
บริการเนื่องจากไมคุนเคย ไมไววางใจ และมีการแยกตัวกันอยูอยางกระจัดกระจาย
5) งานปองกันมีความเขมขนนอยลง เนื่องจากการถายโอนอํานาจ ทั้งโครงสรางการจัดบริการ/
งบประมาณ และภาระงานตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
6) เรื่องการตรวจ Pap-smear กรณีใหมีการตรวจหลังคลอดทําไดนอยมาก ยังไมเปนไปตามแผน
ที่ตั้งไว และ Migrant เปนกลุมที่เขาถึงยาก เพราะระบบบริการสุขภาพถือ “สัญชาติไทย”
ขอเสนอแนะ
1) การเชื่อมประสานระหวางหนวยงานเพื่อใหผูติดเชื้อไดรับการดูแลรักษาที่ทันทวงที
2) ควรจะบูรณาการงานดานสิทธิการรักษา (ประกันสังคม ขาราชการ บัตรทอง) เขาดวยกัน ไมควร
แยกจากกัน เพราะจะทําใหดูแลคอนขางยาก ควรลดขั้นตอนการเขารับบริการ ที่เอื้อใหผูปวย
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สิทธิประกันสังคมเขาถึงไดงายที่สุด เรื่องการพัฒนาบุคลากรควรมีการจัดทําแผนสนับสนุนให
หนวยงานวิชาการ มหาวิทยาลัย เขามาดําเนินการจัดอบรม
3) กําหนดงานดานเยาวชนใหเปนนโยบาย
4) ควรเตรียมการจัดบริการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อระยะสุดทาย การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบองค
รวม จัดสรรงบประมาณทุกรูปแบบใหรวมจัดสรรไปที่โรงพยาบาล
5) ควรพิจารณาตอในเรื่องระบบบริการสุขภาพกลุมชาติพันธุ (เปนกลุมเฉพาะ/กลุมที่มีความ
หลากหลาย) ใหมีระบบบริการรองรับอยางเปนธรรม และะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่
เคลื่อนยายได
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในหนวยงาน โรงพยาบาลชุมชน
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
กระบวนการทํ า งานเน น การทํ า งานที่ ส อดคล อ งกั น ระหว า งโรคเอดส วั ณ โรค และโรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ ถาผลเลือดบวกจะเขาโครงการ NAP ถาเปนภาวะเสี่ยง เปน window period นอกจากนี้ยังมีทีม
ทํางานออกไปดําเนินงาน ซึ่งแบงหนาที่กันอยางชัดเจน และจัดเปนวันๆ ไมใหเกิดความซ้ําซอน และพยายาม
จัดเปนวันเดียวกันกรณีที่มารับบริการทั้งเอดส และวัณโรค กรณีตรวจเลือดพบวาติดเชื้อเอดส ตองเจาะตรวจวัณ
โรคดวย ถาเจอวัณโรคตองเจาะตรวจเอดส และดูแลวันเดียวกัน หากพบผลบวกเพียงโรคเดียวก็แยกวันมารับ
บริการตามคลินิกที่จัด งานเอดส วัณโรค เจาหนาที่ดูแลเปนคนเดียวกัน มีคลินิก ในวันอังคาร กับพฤหัสบดี
กลุมพนักงานบริการ (Sex worker)
จัดบริการเปน Mobile clinic เคลื่อนที่เขาไปดูแลเรื่องสุขภาพ ทุกวันพุธ เพื่อการคัดกรองและจะนัดมา
ติดตามที่โรงพยาบาลเพื่อใหคําปรึกษา และรับยา มีหญิงตางชาติ (ลาว) ที่เปน sex worker จํานวน 77 คน และมี
กลุม MSM ที่รับยาอยู 4 คน กลุม sex worker เริ่มมีการเดินเขามาตรวจที่โรงพยาบาลดวยตนเองมากขึ้น และ
เจาของสถานประกอบการเริ่มใหความสําคัญ และพามาตรวจ เปาหมาย 12 ราน 82 คน มีตางชาติ จํานวน 77
คน สําหรับรานที่ไมสะดวก การเดินทาง พนักงานไมมีบัตร 13 หลัก ลําบากในการเดินทาง เจาหนาที่โรงพยาบาล
ต อ งจั ด เคลื่ อ นที่ อ อกไปให บ ริ ก าร ซึ่ ง กลุ ม พนั ก งานมี ก ารบอกต อ เรื่ อ งการรั บ บริ ก ารสุ ข ภาพของเจ า หน า ที่
โรงพยาบาล เพื่อใหเพื่อนๆมารับบริการบาง
มีการทํา Call center โทรไปที่หองเจาหนาที่ ที่ดูแลใหคําปรึกษาและเจาะเลือดตรวจ เคยมีกรณีเอารถไป
รับมาตรวจ หากมาเปนกลุม ใหความรู สอนเรื่องการปองกันเปนกลุมไป กรณี ผลเลือดเปนบวก จะนัดเขามา และ
นัดติดตามเปนรายบุคคล
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM)
การทํางานในรูปกระบวนการ จะมีกลุม M-friend model เขามาชวยดําเนินการเปนรูปแบบใหกอน การ
ถูกเลือกเปนพื้นที่เปาหมาย เนื่องจากการตองการขยายเครือขาย เปนแหลงที่มีกลุมเปาหมาย เจาหนาที่เครือขาย
ที่มีขอมูลกลุมเปาหมายนี้อยูแลว พรอมทั้งศักยภาพของคนในหนวยงาน มีการเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการ
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ดําเนินงาน โดยใหพาแกนนําไปดวย 1 คน เพื่อรับทราบรูปแบบการทํางาน อาจจะเพิ่มเจาหนาที่เรื่อง Lab ไปดวย
ชวงนี้เริ่มทําการกระตุนแกนนําใหออกไปคนหาเพื่อน และพูดคุยแนะนําใหเขามาเจาะเลือดตรวจ มีกลุมทางอําเภอ
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เขามารวมดวย มีรานเสริมสวยที่เปนสาวประเภทสอง MSM รานที่เปน MSM มีเปดราน
เชาชุด กําลังประสานเขารวมกลุม M-friend
งานดาน ANC
กระบวนการ และกลไกการทํางานใชระบบดูแลทั้งอําเภอ จะใหไปฝากครรภที่ สถานีอนามัยกอน แลวให
มาเจาะเลือดวันจันทร ที่โรงพยาบาล พรอมกับพาสามีมาดวยมีการตรวจเลือดครบ และใหคําปรึกษาไปพรอมกัน
ถาเจาะเลือด ผลบวก จะแจงผลเลือด เจาะสามีดวย และใหคําปรึกษา แกหญิงตั้งครรภ
การดําเนินงาน และแจงผลเลือดตอเจาหนาที่ ANC เพื่อใหดูแลตอ และถามความสมัครใจวาใหบอกผล
เลือดตอสามี หรือใหเจาะเลือดสามีหรือไม เพราะถาผลเลือดตาง ก็สามารถจะแนะนําใหใชถุงยางอนามัย กรณีผล
เลือดตางตรวจเลือด 8 คู พบผลเลือดตาง 4 คู การตั้งครรภที่พบผลเลือดตาง จะเปนครรภที่ 2-3 เปนสวนใหญ
บริการที่ใหยังเปนดูแลตามระบบ และแนะนําใหทําหมัน เนื่องจากการตั้งครรภถือเปนเรื่องสิทธิผูปวย
เนื่องจากการไดรับยาตานไวรัสสม่ําเสมอแลวสุขภาพดี เปรงปลั่งกวาเดิม มีผลตอการแตงงานใหม การ
กินยาตานไวรัสเอดสขึ้นอยูกบั CD4 หากรับประทานยาตานไวรัสเอดสอยูแลว จะเปนวิจารณญาณของแพทย
การฝากครรภอัตราสูงถึง 70% ที่พาสามีมาคลินิกฝากครรภดวย กลยุทธที่ใชคือ การใหไปฝากครรภที่
สอ. กอน ทําบัตร และเจาหนาที่ สอ. แนะนําใหพาสามีมาที่โรงพยาบาลดวย รวมทั้งผลจาก ชมรมสายใยรัก
โรงเรียนพอแม เปนการกําหนดโดยโรงพยาบาล เปนมาตรฐานวาจะตองพบ สอ. และพาสามีมาดวย การให
คําปรึกษา VCT สามี 100% ยอมเจาะเลือดตรวจ
สถานการณการแพรระบาดเปนแบบเพิ่มลด ขึ้นๆ ลงๆ คงที่ การติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกไมมี เพราะ
การรับยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง
การบริหารจัดการถุงยางอนามัย
สามารถประสานงานขอรับถุงยางอนามัยไดตลอด ถุงยางอนามัยจึงไมขาดแคลน ถาเจาหนาที่ออกไปที่
ราน หรือสถานบริการก็จะนําถุงยางอนามัยออกไปแจกใหดวย ไดรับการสนับสนุนถุงยางอนามัยจาก สคร. สสจ.
และโรงพยาบาลซื้อแจกเอง สนับสนุนรีสอรท รานอาหาร รานเสริมสวย แจกใหกลุมเครือขายในวันที่นัดทํากลุม
ใหกับเจาของรีสอรท รานอาหาร เยาวชน จะกระจายโดยครู ที่โรงเรียน การทํางานรวมกับกลุมเยาวชน ที่ทํางาน
เรื่องเอดสในโรงเรียนจะมีแกนนํานักเรียน เปนตัวแทนเขามารับถุงยางอนามัยไปดวย
มีการประชาสัมพันธ เรื่อง STI ผานการประชุมเอดส มีคณะอนุกรรมการเอดสอําเภอ ประชุมกันปละ 1
ครั้ง เนื่องดวยภารกิจประจําทําใหเจอกันนอย ไดรับงบประมาณสนับสนุนนอย งบประมาณ สงขอเพิ่มเติมที่ อบต.
แตละกลุมไดรับการสนับสนุนแกนนําชุมชนโดยไมตองผานศูนยเฉลิมพระเกียรติ
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การดูแลคนที่ไดรับผลกระทบ
ไมไดเยี่ยมบาน ไมไดดูแลครอบครัว เพราะคนไขมาฝากครรภ กับโรงพยาบาลอยูแลว แตดูแลแจกนมเด็ก
ใหยา OI จนถึงชวงเจาะเลือดตรวจเมื่อครบป หรือปครึ่ง เพื่อความมั่นใจวาจะ ไมเจอการติดเชื้อภายหลัง
การบูรณาการงานดาน ANC ดีอยูแลว คะแนนการ pre-post test ระดับสูง ไมพบปญหามีการทํางาน
และเติมเต็มจุดบกพรองไปดวยอยูแลว การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ยังขาดเรื่องการดูแลผูไดรับผลกระทบ
และไมใชทํางานในเชิงปองกัน ควบคุม แตเปนการตั้งรับ และไมไดติดตามผลการสวมถุงยางอนามัย การปองกัน
หลังทราบผลการติดเชื้อ ความรูสึกของภรรยา กรณีคูมีผลเลือดตางเมื่อสามีใชถุงยางอนามัย คูผลเลือดตางสวน
ใหญไมเลิก หากมาผานคลิกนิกที่โรงพยาบาลทั้งคู
ศูนยองครวม
ทุกวันอังคารมีคลินิก NAP ชวยเพื่อนที่มารับยา จะเปนคลินิกยาตาน ทีมจะชวยเตรียมเพื่อนกอนพบ
แพทย เตรียมขอมูล การใหขอมูล การตรวจสุขภาพ ดูอาการเบื้องตน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
มีการพบกลุม เยี่ยมบาน ใหคําปรึกษา ทุกพฤหัสบดีที่สามของทุกเดือน เปนกิจกรรมกลุมใหความรู แกน
นํา แกนนํามีการประชุมทุกสองเดือน เพื่อสงตอความรู ขอมูล ใหเพื่อน ในวันพบกลุม การดูแลเยี่ยมบานกรณี
ผูปวยที่รับยาตานใหม ตองติดตามระดับ CD4 เพื่อติดตามภาวะโรคแทรกซอน การแพยา วัณโรค การเยี่ยมบาน
จะลงพื้นที่ 2 หมูบานตอวัน หนึ่งเดือนลงพื้นที่ 12 วัน ติดตามผูปวยไดประมาณ 20-25 คนตอเดือน ซึ่งเวลาลง
พื้นที่เยี่ยมบานจะลงทั้งกลุมแตมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับ 2 คน ไปพบแบบญาติแลวจึงกลับมากรอกขอมูลใน
แบบฟอรม
กลยุทธในการทําใหเปดเผยตัว คือ การใหตัวแกนนําเองเปนแบบ เนนเรื่องครอบครัวเปนหลัก แนะนําให
มาพบเพื่อนในกลุม พยายามทําใหชุมชนเห็นวาเราสามารถทํางานและดําเนินชีวิตปกติได
กอนเปนศูนยองครวมมีกลุมอยูแลว ไดรับสนับสนุนจากกองทุนโลก แตกอนทําโครงการงบประมาณเยี่ยม
บ า นของ สคร. ชื่ อ กลุ ม น้ํ า ใจสู เ พื่ อ น สมาชิ ก 7-8 คน ในป 2545 ทํ า เรื่ อ งพบกลุ ม เยี่ ย มบ า น ก อ นมาเป น
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ปจจุบันมีแกนนํา 7-8 คน สมาชิกที่เขามารับบริการถือเปนสมาชิกทั้งหมด ให
เปนครอบครัวเดียวกัน คนที่ยังไมรับยาตองติดตามตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน โดยขอบขายงาน อยูภายใน เขต
อําเภอ การเปนศูนยองครวม ชวยเพิ่มบทบาทเปนผูใหบริการ รวมใหคําปรึกษา นําความรูจากการอบรม มา
ถายทอดใหกับผูติดเชื้อรายใหม โดยเริ่มตนใหแกนนําเปนคนใหคําปรึกษากอน มีทีมงาน พี่เลี้ยง มีเภสัชกร และ
แพทยอยางละหนึ่งคน บุคลากรนอย แกนนํา ตองมาชวยกันในวันอังคาร กิจกรรม เดยแคร ในวันพฤหัสบดี โดยให
แกนนํา ดําเนินกระบวนการกลุมเองกอน และเจาหนาที่พยาบาลชวยเก็บประเด็นในตอนทาย เนื่องจากแกนนํามี
ศักยภาพคอนขางดี
กิจกรรมการพบกลุม จะพูดคุยซักประวัติทุกวันอังควร การรับยาตาน สองเดือนครั้ง อยางนอยพบกลุมทุก
สองเดือน แกนนํามาจาก 4 ตําบล มีการฝกงานใหกับเพื่อนในวันที่มารับยา การรับยาเปนลักษณะเปดเผย one
stop service มีที่ทํางาน และจัดกระบวนการกลุม จายยาตานไวรัสฯ
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ปญหาอุปสรรค
1) ปญหาอุปสรรค กรณีไมมาตามนัด ตรงตามคลินิก จะเปนปญหา เพราะแพทย เปนผูสั่งจายการ
รักษา เปนปญหาสําหรับเจาหนาที่พยาบาลที่ประสานกับแพทย เพราะถาไมประสานผูปวยจะ
ขาดยา ปญหาการไมมาของสามี คือ การไปทํางานตางประเทศ หรือตางจังหวัด
2) งบประมาณไดรับการจัดสรรลดลง คณะอนุกรรมการเอดสอําเภอ ประชุมกันปละ 1 ครั้ง ดวย
ภารกิจทําใหเจอกันนอย ไดรับงบประมาณสนับสนุนนอย การเสนอของบประมาณ จาก อบต.
บาง อบต. ไมมีงบประมาณสนับสนุน มีเพียง 3 ตําบล ที่มีงบประมาณสนับสนุน กรณีศูนยเฉลิม
พระเกียรติสนับสนุนอยูแลว ดานการชวยเหลือ และฌาปณกิจ และงบประมาณของศูนยเฉลิม
พระเกียรติมีนอย
3) ขาดความตอเนื่องของการทํางาน เนื่องจากงบประมาณที่ตองใชคาใชจายในการเดินทางเยี่ยม
บาน
4) มี ก ลุ ม ที่ ร วมตั ว ขึ้ น มาในอํ า เภออื่ น ต อ งการทํ า งานแบบศู น ย อ งค ร วม อาจจะต อ งแบ ง
งบประมาณ สนับสนุนใหกลุมอื่นใหไดทํางานรวมกัน เชน กุดจับ และศรีราช
5) การไมเปดเผยตัว เจาหนาที่จะชวยในเรื่องการจัดคิวนัดการมาพบแพทย ใหสลับกันกับคนที่รูจัก
6) ผูปวยมารับยาตานไวรัส มาจากทุกตําบล เมื่อสุขภาพดีขึ้นแลว ผูติดเชื้อก็จะสามารถดําเนิน
อาชีพไดปกติจะหางจากกลุมเครือขาย ไมมีเวลามาทําหนาที่เปนอาสาสมัคร/แกนนํา เพราะการ
เปนอาสาสมัคร/แกนนําตองมีการเสียสละเวลา จึงทําใหขาดบุคลากรแกนนําทํางานในศูนย
องครวม
7) การดําเนินการปองกัน ในเชิงประชาสัมพันธ แผนพับ รณรงค ที่ผานมาไดดําเนินการไปจํานวน
มากแลว ไมเห็นผลเชิงประจักษ จึงอยากดําเนินการดานคัดกรองเปนกลุมๆ มากกวา
ขอเสนอแนะ
1) กระบวนการทํางานรวมกันกับสถานีอนามัย ควรจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติจากโรงพยาบาล และ
แจกสอ. ไปดวย แตจะไมแจงผลเลือดตอ สอ. (หากผลเลือดบวก งาน PMTCT จะไมแจงผล
เลือด) แตจะแจงผลผลเปนการสวนตัว
2) มีการจัดเวทีประชุมรวมกับ เจาหนาที่สถานีอนามัย ดานแนวทางในการปฏิบัติกับครอบครัว/
ชุมชน
3) ควรเชิญเจาหนาที่โรงพยาบาล ไปเปนวิทยากรใหโรงเรียน ทําหลักสูตร และเจาะลึกไปที่กลุมครู
กอนเพื่อนําไปถายทอด
4) กิจกรรมที่อยากทําใหประสบความสําเร็จ คือเรื่องการตระหนักความตอเนื่องของการกินยา
นาจะมีงบประมาณสนับสนุนแกนนําเพิ่มเติม เนื่องจากมีผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมารับยาตานไวรัส
เพิ่มขึ้น
5) แกนนําแตละตําบล ก็มีการวางแผน ของบประมาณจาก อบต. โดยการเขียนเปนโครงการขอ
งบประมาณสนับสนุน
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6) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณสรางแกนนําองครวม เหมือน อสม. ใหสังคม ชุมชน ตระหนัก
และยอมรับ
7) อยากดําเนินการในสวนของผูซื้อบริการ VCT เชนในกลุมผูนําชุมชน โดยการดําเนินการในชุมชน
ที่รวมมือ เพราะปจจุบันคนที่เดินเขามาในศูนยองครวมคือ ติดเชื้อมีอาการแลวซึ่งการดําเนินการ
ในเชิงตั้งรับศูนยองครวมดําเนินการและทํารวมกันทุกกลุมอยูแลว รวมทั้ง STI ดวย แตเชิงรุกยัง
ไมเริ่ม
ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส (Human Rights)
การดําเนินงานดานการคุมครองสิทธิดานเอดสมีคอนขางนอย จะมีความชวยเหลือในกรณีมีการรองขอ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ประเด็นดานการคุมครองสิทธิ ยังพบวา เจาหนาที่ใหผูติดเชื้อสอบถาม
จากเพื่อนวาใครมีปญหา มีการสอบถาม กรณีเด็กไมไดเขาโรงเรียน ก็ประสานไปยังหนวยงานจังหวัดเพื่อใหไดเขา
เรียน โดยมีการประสานความเขาใจกับครูในโรงเรียน
เจาหนาที่ออกไปประชาสัมพันธเรื่องสิทธิยังนอยอยู สวนใหญเปนเรื่องความรู และการปองกัน มีการจัด
อบรม 3 วันใน กลุมแมบาน อสม. คนในพื้นที่ ไดรับงบประมาณ ดําเนินการภายในเดือนกันยายน 2552 จาก
งบประมาณของจังหวัด มีการเลือกพื้นที่มีปญหา คือตําบล เมืองพาน (มีการสรางแกนนําคนในชุมชนอยูแลว 2
คน) การปองกันจะไมมีโครงการของศูนยองครวมชัดเจน แตจะสนับสนุน เรื่องวิทยากรรวม พี่เลี้ยงไปเปนวิทยากร
กลุม
ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส (Monitoring, evaluation, research and knowledge management)
มีหนวยงานวิชาการที่ทําวิจัยในพื้นที่ Best practice ของกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส มีการดําเนินงานที่
เปนกระบวนการสนับสนุนวิชาการ / นวัตกรรม / ความเปนเอกภาพ โดยแตละจังหวัดจัดทําตัวชี้วัดเอง และกําลัง
มีการจัดเวทีนําเสนอ ผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน
มีการจัดงบประมาณ สนับสนุนการอบรม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ปญหาอุสรรค และรวมใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข และนําไปใชในพื้นที่
ระดับจังหวัดกําลังสราง model development การทําให ARV ประสบผลสําเร็จ พัฒนางานวิจัย เปนเชิง
แลกเปลี่ยน KM มีการเชิญเจาหนาที่ไปเปนวิทยากรดาน Prevention และ Care เพื่อใหความรูเรื่องยา ARV
อาการขางเคียง และการ adherence
มีการอบรมแพทย เภสัชกร พยาบาลใหมีทุกป งบประมาณจาก สปสช. (ปละ 1 ครั้ง 2-3 วัน) เจาหนาที่
เภสัชกร แยก 3 วัน มีการติดตามประเมินคุณภาพ HIVQUALT
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ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
1) ผูปวยมาที่ศูนยองครวม ไมไดเจอทีมงาน คาดวาเด็กจะไมไดรับการดูแลที่ดี ตัวเลขเด็กดื้อยา
คอนขางสูง มี 1 โรงพยาบาลที่ยังไมสามารถปลอยใหดูแลเอง กรณี refer กลับ ยังไมไดติดตาม
ไปดู กําลังสรางระบบ refer ใหเปนระบบ
2) ปญหาการกินยาที่คลินิกแลวดื้อยา และกลับมารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย หลังจากที่อาการ
ไมดี ภาพรวมการดื้อยา 5-6% ในผูใหญ เด็กมีระดับการดื้อยาคอนขางสูง พิจารณาไดจาก Viral
load
3) กลุ ม ที่ ยั ง มี ป ญ หา ได แ ก กลุ ม คนที่ มี ชื่ อ เสี ย ง กลุ ม ชาวต า งชาติ รั บ ประทานยามาจาก
ตางประเทศขั้นสูงมาก พออยูที่ประเทศไทย ตองกลับมากินสูตรพื้นฐาน อาจจะเกิดการดื้อยา
และ หญิงที่กินยาตานอยูนิยมแตงงานกับชาวตางชาติมากขึ้น ทําใหเกิดการเกิดการดื้อยา (สาย
พันธุจากตางประเทศ)
4) ANC มีปญหาการปกปดผลเลือดทุกครรภ (ครรภที่ 3) มีทองกับสามีใหม (ตางคนตางปกปด)
5) งบประมาณจัดทําแผนฯ (การประชุม) ยังไมมีงบประมาณ ดําเนินการ ผูบริหารไมตองการให
ประชุม จึงจะใชวิธีการเคลื่อนไปหาในพื้นที่ตาม Zone เครือขายซึ่งประกอบดวย โรงพยาบาล
ชุมชน 2-3 โรงพยาบาล
6) ปญหาระบบในโรงพยาบาลชุมชน ขอมูลหาย key ยาก โรงพยาบาลมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ขอมูลดานเอดสเพียงคนเดียว และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
7) ปญหาการ No ANC มีจํานวนมาก และไมไดรับยา หนีไปคลอดโรงพยาบาลศูนย มีการ refer
แมที่ติดเชื้อ เพราะ HIV Positive แพทยไมยอมทําคลอด มีผลตอความตอเนื่อง ของการใหยา
ตานฯ มีทั้งการ refer มาจากจังหวัดที่ไกลๆ อัตราการติดเชื้อ ANC ในกลุมแมลดลง เด็ก
positive เยอะขึ้น เพราะ no ANC และวัยรุนทองแรก 13 ป ติดเชื้อ HIV
8) ตอนนี้ไมละเมิดเรื่องการตั้งครรภ แตปญหาคือเมื่อตั้งครรภไมไดรับบริการ ไมขอรับบริการตามที่
ควรจะไดรับ หรือ มีการหนีไปคลอดที่อื่น ไมมารับยาตานฯ
9) ปญหาในกลุมเยาวชน (เด็กมัธยมศึกษาปที่1 กลัวทองมากกวาโรคเอดส) เด็ก ม.1 ม.2 ถูกขมขืน
(สวนใหญเกิดจากการสมยอม) มีผลตอปญหาเอดส การเปดสด/บริสุทธิ์ 5,000 บาท/ครั้ง ถา
ติดแลวก็ติดเลย ปองกัน 100% ก็ยาก (ไมสวมถุงยางอนามัย)
10) การเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมเยาวชน (BSS) พบวา มีการใช
ประมาณ 50% เทานั้น โดยชวงแรกมีการใชเพียง ประมาณ 30%
11) รูปแบบการขายบริการเปลี่ยนแปลง ปญหาคนตางชาติเขามาสูงขึ้น
12) กลุม Sex worker ทํายาก เพราะเปนกลุมที่มีการหลบหนี เขาถึงยากเปนเรื่องผลประโยชน / การ
เรียกเก็บคาตางๆ จากเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งไมเปนไปตามกฎหมาย และยังพบรูปแบบการตก
เขียว การเปดเปนบาน (ซอง)
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13) การถูกโจมตี กรณีที่เจาหนาที่สาธารณสุข ทุมงบประมาณ ดูแลสุขภาพของตางดาว แตสําหรับ
เจาหนาที่คิดวางานสาธารณสุข ถือเปนภาระที่ตองทํางานใหดีที่สุด GF round 8 มี Prevention
ในตางดาว
14) ปญหาถุงยางอนามัยอยูที่การเตรียมชุมชน ทัศนะคน ในชุมชนที่ไมไดถูกเตรียมเรื่องการใช
ถุงยางอนามัย ความรูเรื่องการปองกันโรคเอดส (ตูใชไมไดผล)
15) การบริหารจัดการ GF ยังไม work ไมสะดวกที่จะหยอดเหรียญ ยังไมไดสํารวจเพิ่ม เกี่ยวกับ
ขอมูลการเขาถึงถุงยางอนามัย และการใชถุงยางอนามัย กลุม SW ใชถุงยางอนามัยมากกวา
90% ทั้งหมด
16) การเปดเผยขอมูลยังนอย การจาย งบประมาณ นอย เบี้ยยังชีพ บางคนไมยอมรับเบี้ยยังชีพ
ผูปวยไมรักตัวเอง ไมกินยาตามที่แพทยสั่ง ไมยอมประกอบอาชีพทํามาหากิน ใหความรูแลวไม
ยอมรับฟง
17) ผูบริหารใหความสําคัญเรื่องเอดสนอย ในแผนพัฒนาจังหวัด
ความสําเร็จและขอเสนอแนะ
ระบบการบริการยาตานฯ ARV เปนคลินิกเฉพาะ แบบ one stop service ที่โรงพยาบาลมีระบบ VCT ที่
ไววางใจ เจาหนาที่มีศักยภาพ เขมแข็ง ทีมงานเขมแข็ง ผูปวยสามารถเขาถึงเจาหนาที่ไดตลอด รวมทั้งศูนยองค
รวม
ประสบการณการทํางานของเจาหนาที่ และการทํางานเปนทีม รวมทั้งคนทํางานมีทัศสนคติ ที่เปนบวก
ต อ งานด า นเอดส การให ค วามสํ า คั ญ กั บ บุ ค ลากรคนทํ า งานทุ ก หน ว ยงาน ทุ ก ระดั บ มี ก ระบวนการจั ด สรร
งบประมาณ ดานวิชาการ/ดานยาตานฯ โดยโรงพยาบาลอุดรธานี
ใชกระบวนการสายใยรัก โรงเรียนพอแม ใหสามีภรรยามาพูดคุยตกลงกันเรื่องการดําเนินชีวิตรวมกัน
กลยุทธที่ใชในการดําเนินงาน
1) เน น กระบวนการโรงพยาบาลพ อ แม ใ ห เ ข ม ข น มี ก ารเสนอของบประมาณ เรื่ อ งการอบรม
counselor คู ทั้งสามีและภรรยา เนนที่ สอ.เขตเมือง ไมอบรมทั้งจังหวัดเพราะจะไมคุมคา ใน
โรงพยาบาลชุมชนไมทํา
2) การเชิญคูสามี-ภรรยามารวมประชุมโดยใช Wording ที่ผอนคลาย สบายๆ พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ
ไปและเรื่องสุขภาพ ไมใชการใหคําปรึกษาที่เปนทางการ
3) การประชาสัมพันธ การใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบการไมเขารับ ANC
4) การทําใหเกิดแนวคิดเอดส รูเรื่องเอดส รณรงคเชิงกวาง การสรางความเขาใจใหคนในสังคมอยู
รวมกับผูปวยเอดสได
5) การเตรียมคนในครอบครัวใหเขาใจเรื่องเอดส โดยการใหความรูผูคนรอบขางกอนใหผูติดเชื้อ
บอกผลเลือด
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6) เรื่องเยาวชน สุขภาวะทางเพศ จะไมไดรับการเสนอเปนประเด็นประชุมสมัชชาฯจังหวัด เพื่อ
รับทราบปญหาระดับจังหวัด
7) การ Prevention เชิงปองกัน การบูรณาการงานเอดสเอาในหนวยงานเครือขาย โดยการประชุม
รับทราบบทบาทหนาที่ มีการประชุมคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด และ PCM ไดงบประมาณ
จากกรม ควบคุมโรค และงบประมาณผูวา CEO จาก อบจ.
8) สรางการบูรณาการคน เงิน งาน ดาน Prevention โดยมองที่งานเอดสเปนหลัก โดยบูรณาการ
คนทํางานดาน Care + Prevention ทํางานเชื่อมประสานกัน
9) การใหคําปรึกษา การสงตอเครือขาย การรักษา (โดยใชขอมูลที่มีอยู) สงตองาน Prevention
เพื่อวางแผนดําเนินการปองกันตอไป และการประชุมระหวางงานดาน care + prevention เปน
สิ่งที่จําเปนควรมีการแลกเปลี่ยนสถานการณ แกไขปญหารวมกัน
10) มีการผลักดันใหทําบัตรตางดาว
11) ถา NGO จะเขามาดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ควรเขามาปรึกษา พูดคุยกับศูนยของโรงพยาบาล
อุดรธานี วาจะทําอยางไร
12) กลยุ ท ธ ใ ห เ ข า ถึ ง ถุ ง ยางอนามั ย โดยการสร า งทั ศ นะคติ ก ารใช ถุ ง ยางอนามั ย เป น เรื่ อ งปกติ
สามารถเขาถึงไดงาย สะดวกซื้อ สะดวกใช
13) ผลักดันงานเอดสเขาแผนฯ จังหวัด มีงบประมาณจัดสรร
14) การใหคําแนะนําชวยเหลือผูปวยแลวสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได ดูแลตนเองได
15) ควรจะเนนงานใหความสําคัญผลกระทบ ชวยเหลือ ประสานงานการทํางานที่ตอเนื่องชัดเจน
16) เพิ่มงานดานการติดตามประเมินผล พัฒนาเจาหนาที่ในการติดตามประเมินผล
17) หนวยงานทองถิ่นนาจะสามารถกําหนดงบประมาณ ชวยเหลือเบื้องตนแกผูไดรับผลกระทบได
18) การบริการเรื่องการเบิกจายงบประมาณชวยเหลือ การเบิกจายเบี้ยยังชีพ นาจะเปลี่ยนสถานที่
เบิกจายจาก อบต. เปนโรงพยาบาล โดยศูนยองครวม
19) การขับเคลื่อน โดยใชคุณธรรมจริยธรรม ประสานความรวมมือกับภาคอื่นๆ ดานการศึกษา
ตอเชื่อมชุมชนใหเขมแข็ง รับเรื่องสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณขอมูลจาก อปท.ที่ไหนมี
ปญหา เชน เด็ก เยาวชน ตั้งครรภ
20) การทํางาน 2 ระดับ คืองานสนับสนุนงานเอดส และการผลักดันเรื่องแผนฯ ใหเขากลยุทธ เพื่อให
เขาระดับการทํางบประมาณ จังหวัดเพื่อเปนอุดรฯ นาอยูตามวิสัยทัศน จังหวัดมองเรื่องสังคมเศรษฐกิจเปนหลัก
21) งานดานสังคมผลักดันเอดสเขาดานการปลูกฝงคานิยม การสรางความเขมแข็ง การเตือนภัย
ทางสังคมขณะนี้ผลักดันงบประมาณ จังหวัด หรือ อบจ.ดานความมั่นคง ความปลอดภัยมีเรื่อง
จั ด ระเบี ย บหอพั ก กํ า ลั ง ปรั บ การทํ า งานให เ ข า กรอบ ป 2550-2551 ผลั ก ดั น แต ยั ง ไม ชั ด
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมีการนําเสนอทุกป
22) การดําเนินงานสนับสนุนกรณีเกิดความเดือดรอน ดูแลผูไดรับผลกระทบดานเอดส
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23) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดดําเนินงานเอดส เปนหนึ่งภารกิจ โดย
การทํางานประสานทางโทรศัพทกับ สสจ.ไดรับความรวมมือคอนขางดี
การทบทวนการทํางานดานโรคเอดสของสถาบันการศึกษา
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
เริ่มทํางานวิจัยทางดานเอดสตั้งแตป พ.ศ.2538 โครงการวิจัยที่ทํา เชน การใหความรูโรคเอดสในกลุม
เยาวชน การบูรณาการงานเอดสในกลุมชายแดน/ยาเสพติด โดยไดดึงความรวมมือจากหนวยงานราชการอื่นๆ มา
ชวยเหลือ และกําลังดําเนินการในเรื่องของ Stigma รวมกับเครือขายผูติดเชื้อ 13 คนซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจาก
UNAIDS สอนเรื่องของคุณคาทางเพศที่ใชในงานเอดส โดยนําหลักสูตรของ PATH มารวมแลกเปลี่ยนดวย
ดําเนินการโครงการใหความรูเยาวชนที่อยูในหอพัก โดยกลุมเปาหมายคือเยาวชนที่พักอาศัยในหอพักใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีการจัด camp นอกสถานที่ ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เอดส มีการทํา Pre-Post test ซึ่งถือวาประสบผลความสําเร็จ โดยปจจุบันยังมีเครือขายที่สานตออยู โดย
สถานศึกษาเปนผูประสานและใหเครือขายเปนผูบริหารจัดการกันเอง
ผลของโครงการการบูรณาการงานเอดสในเขตชายแดน กระบวนการทําเปนการ Review ปญหาเอดสที่
เกิดขึ้นในชายแดน และทํางานเชิงบูรณาการในพื้นที่ ผสมสานโครงสรางของราชการ ผลของโครงการนี้โดยรวมถือ
วาไมบรรลุผลเทาที่ควร แตก็มีผลทําใหตํารวจ และทหารสนใจเรื่องเอดสมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความสนใจเรื่องเอดสมากขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ สะทอนจากเริ่มเห็นแนวทางการทํางานดานเอดส เชน เรื่อง
เงินสงเคราะห โครงการมีการใหความรูชาวบานกอนออกไปทํางานตางถิ่น สรุปแลวผลของโครงการดานการเรียนรู
ของเครือขายถือวาประสบผลสําเร็จ มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง แตเรื่องการบูรณาการหนวยงาน ไมประสบ
ผลสําเร็จอยางเดนชัด
การดําเนินโครงการเรื่องการตีตรา มีผลสําเร็จใน 2 สวน สวนแรกคือเกิดผลที่ดีตอกลุมเปาหมาย สวนที่
สองคือไดสรางกลุมคนทํางาน โดย 13 คนที่เปนแกนนําผูปวย/ผูติดเชื้อในการขับเคลื่อนสิทธิ์ มีการตั้งสมัชชา
เครือขาย
ความรุนแรงในเรื่องการตีตรายังคงมีอยูทั้งแบบตรงไปตรงมาและแบบสลับซับซอน ยังมีการเลือกปฏิบัติ
ตอผูติดเชื้อ เชน การปฏิเสธการรักษา หรือการใหคิวเปนคิวสุดทาย
ปญหา อุปสรรค
1) อุปสรรคในการระดมความชวยเหลือ การอธิบายขามกลุมใหเขาใจตรงกันคอนขางยาก ความไม
เขาใจระหวางแหลงเงินทุนกับมหาวิทยาลัยซึ่งไมเขาใจในเรื่องกระบวนการวิจัยงานดานเอดส
2) อุ ป สรรคในการสื่ อ สารกั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ ทั้ ง ตํ า รวจตรวจคนเข า เมื อ ง และตํ า รวจทั่ ว ไป
หนวยงานบางที่ยังไมเขาใจ และไมเห็นความสําคัญของปญหาเอดส วางบทบาทเปนเพียงผูรอ
รับอยางเดียว
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การทบทวนการดําเนินงานดาน PMPCT, ANC ของศูนยอนามัยเขต
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
PMPCT (แมสูลูก)
กระบวนการทํางาน แมสูลูก บรรจุในงานโครงการ สายใยรักแหงครอบครัว มีการติดตามตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อ
ใหแมมาฝากครรภเปนคู ในโรงเรียนสายใยพอแม เพื่อใหความรู การใหคําปรึกษากอนและหลัง
ยุทธศาสตรการทํางานเปนไปตามกรมอนามัย ปองกันการแพรเชื้อจากแมสูลูกใหนอยที่สุด เปาหมายเนน
ผลการดําเนินงาน และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ที่อยูใน ANC มีการอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษาพื้นฐาน
การใหคําปรึกษา 100% หลักสูตรที่เนนคือ การ Couple ANC VCT ใหไดผลมากกวาเดิม
การ Pre-post counseling กรณีเปดเผยผลเลือด, จัดทําหลักสูตรสําหรับหญิงไมฝากครรภ, จัดทํา
หลักสูตรสําหรับเจาหนาที่สถานีอนามัย และหลักสูตร couple VCT ซึ่งยังไมเต็มพื้นที่ มีการพัฒนาหลักสูตรจาก
กรมอนามัย
กระบวนการสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ จั ด พั ฒ นาศั ก ยภาพ ป ล ะ 5 รุ น โดยอี ก 2 รุ น เป น งบประมาณ
สนับสนุนจาก กองทุนโลก และสปสช. โดยพิจารณาจากงบประมาณ และความตองการของพื้นที่
การทํางานเนนระบบโซน การชี้แจงนโยบาย และเปาหมายของการดําเนินงาน การเปนที่ปรึกษาให
ผูรับผิดชอบระดับจังหวัดโดยสสจ. รวมทั้งมีการสนับสนุนวิทยากร
การนิเทศติดตามระดับโซน ปละหนึ่งครั้ง ในโรงพยาบาลแมโซน ให สสจ. เปนเจาภาพจัดประชุม และให
โรงพยาบาลอําเภอ สงตัวแทนเขาประชุม และรวมนิเทศติดตาม รวมทั้งใหผูรับผิดชอบระดับจังหวัดติดตามขอมูล
และปญหาอุปสรรค โดยกําหนดใหครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งมีดําเนินการทุกพื้นที่ มีงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ
อําเภอละ 4,000 บาท หากพบปญหาอาจจะตองใชเวลาคอนขางมากในการติดตามนิเทศ และสงผลกลับมายัง
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
การจัดอบรม จัดที่ศูนยอนามัยที่ 6 เนื่องจากประหยัดเวลา และเพื่อความสะดวกในการจัดงาน
ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน รายงานผลการดําเนินงาน อาจารยผองศรี แสนไชยสุริยา (ANC clinic)
ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งแผนฯ ยุทธศาสตร มีการรายงาน และการนําเสนอผลการดําเนินงานตอกรมควบคุม
โรค ตั้งแตเริ่มดําเนินการ จนปจจุบัน รวม 5 ป
ดานการดูแลผูไดรับผลกระทบ
ในชุมชน เริ่มยอมรับมากขึ้นกวาแตกอน แตผูปวยไมยอมเปดตัวเองมากกวา เมื่อมีงานบุญ การทานขาว
รวมกันสามารถทําไดปกติ การไมเปดเผยตัวอยูที่ตัวผูติดเชื้อเองมากกวาที่ไมกลาเปดเผย
เรื่องการละเมิดสิทธิ ในโรงเรียน ไมมีสถานการณ เพราะตัวเลขที่ศูนยอนามัยทราบมีนอยมาก ถาไมมีการ
มาตรวจสุขภาพ หรือตรวจเลือด ก็ไมทราบสถานการณ
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรในชุมชน สูงมาก งานดานเพศศึกษาในโรงเรียนยังไมไดรับการยอมรับ เพราะ
ครู ใ นโรงเรี ย นส ว นใหญ ยั ง มองว า เป น เรื่ อ งชี้ โ พรงให ก ระรอก และเป น เรื่ อ งไม ค วรเป ด เผย ครู กั บ เจ า หน า ที่
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สาธารณสุข มีทัศนคติเรื่องเพศแตกตางกัน ในขณะที่พอแมก็คาดหวังวาเด็กจะไดรับการสอนเพศศึกษาจาก
โรงเรียน
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
1) ความครอบคลุมในการติดตามเด็กมาตรวจ ความครอบคลุม 60% พบการติดเชื้อ 3.7 %
เนื่องจากแมไมเปดเผยผลเลือด การยายถิ่นฐานที่อยู การไปทํางานที่อื่น ทิ้งลูกไวที่ยา ยาย ทํา
ใหเด็กไมไดรับการตรวจเลือด
2) การรังเกียจยังพบอยูมากในชุมชน
3) ป ญ หาเจ า หน า ที่ อ นามั ย แม แ ละเด็ ก เปลี่ ย นงานบ อ ย ต อ งมี ก ารพั ฒ นาเจ า หน า ที่ อ ยู ต ลอด
เจาหนาที่/ ผูรับผิดชอบงานไมสงตองานกัน
4) งาน couple VCT ยังไมเต็มพื้นที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และขยายเพิ่ม
5) การตั้งครรภซ้ํา เนื่องจากผลของยาตานฯ ทําใหสุขภาพดี เกือบปกติ สามารถแตงงานใหมได
และไมมีการเปดเผยผลเลือด ตอสามีทั้งไทย และสามีตางชาติ
6) แมที่ไมมาฝากครรภ มีอัตราการติดเชื้อสูงกวากลุมที่ฝากครรภ รอยละ 5 ซึ่งสงผลกระทบตอลูก
ซึ่งการปองกันทําไดแคเจาหนาที่ทําคลอด ในขณะที่ทําคลอด และดูแลลูกหลังรับเชื้อ หลังคลอด
และยังพบวาสวนใหญมีการยายไปคลอดขามอําเภอ
ขอเสนอแนะ
กลยุทธ ที่จะใชในการดําเนินงานใหครอบคลุม
1) การพยายามชี้แจงกับทีมทํางานอบรมหลักสูตร และใหมีระบบสงตอขอมูลระหวางเจาหนาที่
2) การสรางหลักสูตรการฝากครรภ เปนคู ใหจัดเปนเชิงนโยบาย และเปดสิทธิสําหรับสามี ดาน
คาใชจาย เดินทาง คาตรวจ เนนการใชโครงการโรงเรียนพอแม สายใยรัก และเนนที่ หนวยงาน
ทองถิ่น เชน อบต. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ใหสงเสริมอาชีพใน
พื้นที่
3) การรณรงคใหชุมชน และ อสม. เปนแกนนําในการประชาสัมพันธ เปนกระบอกเสียงในเรื่องการ
มาฝากครรภ ตรวจเลือด สิทธิประโยชนการรับบริการ โดยชี้ใหเห็นประโยชนมากที่สุด โดยทํา
เปนขอตกลงในระดับ พื้นที่ หรือเปนเชิงนโยบายระดับพื้นที่ และตองพิจารณาเรื่องสิทธิของ
ผูปวยประกอบดวย
4) เรื่องโรงเรียนพอแม เปนหัวใจของการสื่อสารใหคนไดรับสิทธิ การดูแลเด็กในอนาคต
5) ดําเนินการทั้งในสวนของสถานบริการ และสวนของชุมชน เกี่ยวกับความรูเรื่องสิทธิ และความรู
เพื่อใหผูปวยใชประกอบการตัดสินใจรับบริการ
6) ใชกระบวนการสายใยแหงรัก ใหผูตรวจรวมผลักดันงานดาน PMPCT , ANC เขาไปบูรณาการ
ดวย

72/233

7) เนื่ อ งจากนโยบายของกระทรวงเน นภาคี เราต อ งส งเสริ ม สุ ข ภาพร ว มดํ าเนิ น การให ค วามรู
Empowerment ทั้งอปท. เรื่องกองทุนสุขภาพชุมชน พยายามสรางตําบลตนแบบ ใหเปนแหลง
เรียนรู บูรณาการงานดาน แมและเด็ก เอดสเขาไปดวย พยายามใหชาวบานรวมทําโครงการใน
การหามาตรการเฝาระวังในชุมชน เปนตนแบบ โดยทําในหนึ่งตําบลกอน เพราะตองใชแผนที่
ยุทธศาสตรชุมชน บูรณาการทุกเรื่องเกี่ยวกับ งานอนามัยแมและเด็ก สุขภาพ โภชนาการ เปน
งานรวมกันของ กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย
8) ขอใหนโยบายชัดเจน อยาเปลี่ยนตัวชี้วัดบอย ระบบรายงานขอมูล/ ฐานขอมูล ใหนิ่งๆชัดเจน
การบันทึกขอมูล NAHP มีคาตอบแทน แตของ PHIM PHROM ไมไดคาตอบแทนไมมีผล
9) การสรางกระแสการประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง และทั่วถึง เกี่ยวกับการฝากครรภเปนคู

3. ผลการดําเนินงานภาพรวมตามยุทธศาสตรองคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการ
ในเขตภาคเหนือ
การทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 25502554” ในเขตภาคเหนือไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตร
บูรณาการฯ ในเขตพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เก็บขอมูลจากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก และ
การสนทนากลุ ม ซึ่ ง กลุ ม เป า หมายในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารในสํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย นักวิชาการสาธารณสุข และผูแทนจากคณะอนุกรรมการฯเอดส
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย และบุคลากรที่เกี่ยวของจากสํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา การสนทนากลุ ม เจ า หน า ที่ บุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข จากโรงพยาบาลชุ ม ชน และ
เจาหนาที่ศูนยองครวม และสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย ที่มีการบริหารจัดการงานเอดสตามแผนยุทธศาสตร
บูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2552
แนวทางการทบทวน เปนลักษณะสังเกตการณ (Observational design) โดยอาศัยรูปแบบการทบทวน
และวิเคราะหผลการประเมินแบบ Rapid appraisal ประกอบดวยการเก็บขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
(Qualitative and quantitative data collection) ประกอบดวย
กระบวนการทบทวนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
1) การทบทวนเอกสาร (Document reviews)
2) การสัมภาษณ (Key informant interview: focus group and individual)
การดําเนินงานในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม
คณะ Technical review ไดดําเนินการสนทนากลุมกับผูที่เกี่ยวของดังนี้
- ผูรับผิดชอบงานจากหนวยงานเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คณะอนุกรรมการ
เอดสจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สคร.10 ศูนยองครวม NGO มหาวิทยาลัยฯ
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-

เพื่อทบทวนและสังเคราะหขอมูลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสชาติ
ศึกษา ทบทวนการดําเนินงานในกลุม ศาสนา วัดหัวริน อําเภอสันปาตอง
ศึกษา ทบทวนการดําเนินงานในกลุม ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) สํานักงานเพื่อนชาย
รุนใหมใสใจสุขภาพ ( M+)
ศึกษา ทบทวนการดําเนินงานในศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม
สัมภาษณเชิงลึก
หัวหนากลุมงานเอดส สคร.10
รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 10

การดําเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
- สนทนากลุมผูรับผิดชอบงานจากหนวยงานเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คณะ
อนุ เ อดส จั ง หวั ด สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งราย สคร.10 ศู น ย อ งค ร วม NGO
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนและสังเคราะหขอมูลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสชาติฯ
- ศึกษา ทบทวนการทํางาน คลินิก STI ,VCT,TB-HIV, PMPCT และ HIV QUAL-T โรงพยาบาล
สมเด็จพระญาณสังวร
- ศึกษา ทบทวนการดําเนินงาน สัมภาษณ หนวยกามโรคและโรคเอดส สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย การดําเนินงานในกลุม Sex-worker
การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires interview)
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือนั้นไดสงแบบสอบถามใหผูรับผิดชอบงานเอดสของสํานักอนามัยเขต 10 ในการให
ขอมูล จากนั้น คณะทํางานวิชาการและคณะทํางานวิชาการภาคสนาม (Technical Review Team) จึงรวมกัน
ระดมความคิดในการสรางความรู และใชความรูในการทํางาน/กิจกรรม ทุกหนวยงานที่เปนภาคีเครือขายจะสราง
ความรูและใชความรูจากการดําเนินงานปองกัน รักษา และลดผลกระทบในกลุมเปาหมาย ทุกภาคสวนของ
สังคมสรางและใชความรูในการทํางาน เมื่อทํางาน จนสามารถถายทอดประสบการณ หรือเรียกวา “ความรูใน
คน” (tacit knowledge) หากนําความรูจากประสบการณในผูรวมงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน จะเกิดการ
ยกระดับความรู เกิดเปน “คลังความรู” จากการทํางาน สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นอีก จัดเปนเทคนิคอยางหนึ่ง
ในการ “ถอดความรู” จากการทํางาน เรียกวา AAR (After Action Review) เพื่อชวยกันขับเคลื่อนไปสูระบบเรียนรู
องคการเรียนรู ผานกระบวนการจัดการความรูใหมี “แกนเพื่อการปฏิบัติ” หรือหัวใจหรือจุดคานงัดในการ
ดําเนินการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธและมาตรการในการดําเนินงาน
ในชวงปที่เหลือ (2553-2554) และแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ฯ ฉบับที่ 11
ตอไป

74/233

ผลจากการปฏิบัติการสํารวจการดําเนินงานเพื่อทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2550-2554 พื้นที่ภาคเหนือจังหวัด เชียงใหมและจังหวัดเชียงราย สามารถสรุป
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในจังหวัดเชียงใหมในประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเอดสชาติของภาคีเครือขายเอดสจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
เนื่องจากลักษณะของแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554
มีลักษณะเปนภาพกวาง เปนกลุมของกิจกรรม ซึ่งจากความเห็นของผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น NGO เครือขายผูติดเชื้อ คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหา
เอดสจังหวัด ไดพัฒนาแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯในระดับจังหวัดโดยยึดถือเอาแผนเอดสชาติฉบับที่ 10 เปน
แนวทางเพื่อใชในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับประเทศ ใน
ระดับปฏิบัติ การดําเนินงานจะใชแผน ฯ เอดสของจังหวัดซึ่งจะมีความละเอียด ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริงใน
พื้นที่ และ สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งในระดับอําเภอ และตําบล
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัดเชียงใหม ป 25502554 มีวัตถุประสงคอยู 2 ขอประกอบไปดวย (1) เพื่อลดการติดเชื้อ HIV รายใหม (2) เพื่อลดผลกระทบจากการ
ติดเชื้อ HIV จะเห็นไดวาโดยทั้ง 2 ขอมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนบูรณาการณยุทธศาสตรเอดสชาติ
ฉบับที่ 10 โดยที่ เปาหมายของแผนบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัดเชียงใหม นั้นประกอบไปดวย
ในประเด็นดังนี้
1) ลดการติดเชื้อ HIV ในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
2) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ไดรับการดูแลตามมาตรฐาน
3) ผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากโรคเอดส ได รั บ การดู แ ล หรื อ เข า ถึ ง ระบบบริ ก ารทางสั ง คม
เศรษฐกิจ การศึกษาและสุขภาพขั้นพื้นฐาน อยางเหมาะสม
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 3 ขอขางตน จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย
6 ประเด็นยุทธศาสตร คือ
1) การสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
2) การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบ
3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4) การพัฒนาภูมิปญญาและการวิจัยในการปองกันแกไขปญหาเอดส
5) การสรางกระแสและความเขาใจทางสังคมในการปองกันแกไขปญหาเอดส
6) การปองกันแกไขในกลุมเปาหมายเฉพาะ ประกอบดวย กลุมเยาวชน กลุมชายรักชาย
กลุมผูใชสารเสพติด กลุมแรงงานอพยพ/ชาติพันธุ กลุมผูหญิง/หญิงตั้งครรภ (หญิง
ตั้งครรภครอบคลุมตั้งแตตั้งครรภจนกระทั่งถึงคลอดและทารก)
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ภาพรวมของการดําเนินงานเอดสในรอบสองปที่ผานมาของจังหวัดเชียงใหม
ในการดําเนินงานดานเอดส กลุมที่ยังเขาถึ งไดไมมากคือ กลุมที่ไมแสดงอาการ กลุม ที่ไมมีสิทธิก าร
รักษาพยาบาล กลุมที่ไมเปดเผยตัว แตในกลุมอื่นๆ เชน กลุมเยาวชน กลุมที่เปดเผยตัว กลุมผูใชสารเสพติด กลุม
ผูหญิง/หญิงตั้งครรภ (หญิงตั้งครรภครอบคลุมตั้งแตตั้งครรภจนกระทั่งถึงคลอดและทารก) กลุมแรงงานอพยพ/
ชาติพันธุ กลุม MSM ไดมีการทํางานรวมกับ NGO องคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขายผูติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม
สถานศึกษา ซึ่งรวมตั้งแตการวางแผน กําหนดเปนยุทธศาสตรการดําเนินงาน จัดเวทีระดมความคิดเพื่อบูรณาการ
งานเอดสเขาสูภาคสวนตางๆ
งบประมาณ จากภาครัฐลดลงมาก จากเดิมจะมีงบสนับสนุนกิจกรรมดานเอดส จึงตองหางบประมาณ
จากแหลงตางๆ เชน GFATM องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน มาสนับสนุนเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง เพราะมองวาปญหาเอดสไมไดมีแคทําใหผูติดเชื้อเขาถึงบริการ แตมองไปถึงปญหาใหมที่จะเกิดขึ้น เชน
การดื้อยาที่เกิดขึ้นไดกับผูติดเชื้อผูปวยเอดส
การบริหารจัดการถุงยางอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดมีการนําไปแจกในสถาน
บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล โดยเมื่อสถานพยาบาลไดรับจะกระจายไปที่สถานีอนามัย สําหรับในกลุม NGO
ไดรับงบประมาณจาก กองทุนโลก (GFATM) เพื่อจัดซื้อถุงยางอนามัย มีการกระจายไปอยูที่แกนนําพันธกิจเอดส
การทํางานแบบที่มีหรือไมมี ศูนยองครวม การที่ไมมีศูนยองครวมทําใหการดําเนินงานในกลุมที่เขาถึง
ยากจะทําไมได เพราะศูนยองครวมเปนที่สามารถเขาถึงปญหาของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสไดอยางแทจริง ทั้ง
ปญหาทางดานรางกาย สังคม จิตใจ
การคุมครองสิทธิ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะไมมีการประกาศรายชื่อของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย
เอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ มีทีมที่ปรึกษาไวใหเฉพาะ มีศูนยรองเรียน ที่สมาชิกสามารถมารองเรียนได โรงพยาบาล มี
การใหบริการตามชุดสิทธิประโยชนที่จัดไว มีการเก็บขอมูลของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสไวเปนความรับ มีกลุม
เพื่อนที่ติดตามดูแล เยี่ยมบาน
การติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ก ารประเมิ น หรื อ ตรวจโดยระบบราชการปกติ ทั้ ง ระบบราชการของ
กระทรวงมหาดไทย สวนของการทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กพอ.ชาติ ดานเอดส มีการมาประเมิน
NGO วาที่ผานมาทําอะไรบาง บรรลุตามตัวชี้วัดหรือไม
การดําเนินงานดานวิจัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดสงโจทยวิจัยใหกับจังหวัด โดยโจทย
วิจัยจะไดจากการทํางานในพื้นที่
แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 กับการทํางานใน 2 ป
ที่ผานมามีผลในภาคสวนตางๆ คือ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แผนเอดส เปนเหมือนพิมพเขียว ที่วางไว แตละองคกรจะทําอะไร เรื่อง
ใด สามารถนําแผนเปนแนวทางได

NGO ทําใหทุกภาคสวนมีการทํางานรวมกัน ผลักดันใหเกิดการกระจายอํานาจสูชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปเปนแบบ เปนแนวทางในการดําเนินงานได
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เครือขายผูติดเชื้อ ทําใหงานกระจายสูทองถิน่ มากขึ้น และภาคสวนตางๆมองเห็นความสําคัญ ที่จะ
พัฒนาแกนนําผูติดเชื้อ ใหความรู ทักษะการดําเนินงานตางๆ
ขอเสนอแนะ คือ การจะทําใหการดําเนินงานดานเอดสประสบความสําเร็จจริงๆ ตองมองปญหา
ตั้งแตสวนชุมชนลงมา เพื่อจะไดนําไปแกปญหาไดจริง

สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเอดสชาติของภาคีเครือขายเอดสจังหวัดเชียงราย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การดําเนินงานดานเอดสของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ใชแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสแหงชาติ เปนกรอบแนวทางจัดทําแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส
จังหวัดเชียงราย ป 2550-2554 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เพื่อบูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสเขาไปในภารกิจของหนวยงานทุกระดับ
และเสริมความรวมมือระหวางภาคสวน
2) เพื่อบูรณาการกลยุทธการปองกัน ดูแล รักษาและลดผลกระทบเขาสูการจัดบริการสําหรับประชากรทุก
กลุมเปาหมาย
โดยที่ เปาประสงคของแผนที่ไดกําหนดนั้นประกอบไปดวย
1) ประชาชนมีพฤติกรรมและมีความสามารถในการปองกันตนเองและครอบครัวใหปลอดภัยจากการติด
เชื้อและแพรเชื้อHIV
2) ผูติดเชื้อHIV/ผูปวยเอดสและผูรับผลกระทบฯมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
ปกติสุข
3) ครอบครัว/ชุมชนมีคานิยมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปองกันตนเองและสมาชิกใหปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อ ยอมรับ ไมรังเกียจและอยูรวมกันกับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดอยางปกติสุข ตลอดจนมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส
การกําหนดเปาหมายของแผนยุทธศาสตรเอดสจังหวัดนั้นมีความสอดคลองกับแผนเอดสชาติซึ่งประกอบ
ไปดวย
1) ลดการติดเชื้อHIVในประชากรกลุมตางๆ
2) ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่ตองไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส สามารถเขาถึงบริการ
รักษาดวยยาตานไวรัสเอดสอยางครอบคลุมทั่วถึง
3) ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส ครอบครัวและผูรับผลกระทบจากเอดส ที่จําเปนตองไดรับการดูแลทาง
สังคม สามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดไมนอยกวารอยละ 80
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การดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดเชียงราย ป 2552
- การสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพเครือขายการทํางานดานเอดสและคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดเชียงราย ป2552
- การเฝาระวังปญหาเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จังหวัดเชียงราย ป 2552
- การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานผสมผสานงานวัณโรค/โรคเอดส และ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการเฝาระวังวัณโรค
- โครงการรณรงควนั เอดสโลกและวันวาเลนไทน
- โครงการพัฒนาเครือขายองคกรเอกชนดานเอดส
- การปองกันการติดเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธในกลุมเยาวชนในชุมชน
- การพัฒนารูปแบบการใหบริการวางแผนครอบครัวและการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สําหรับเยาวชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- การรณรงคประชาสัมพันธการเขาถึงบริการการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT)
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบรู ณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2550-2554
กระบวนการและผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับองคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการในเขต
ภาคเหนือ (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10) เปนดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสภู าคสวนตางๆ
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ตอบสนองทันตอปญหา ทั้งที่ปญหาเอดสมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาและมีความสัมพันธกับพฤติกรรม แผนยุทธศาสตรฯ เปนทั้งภาพกวาง และ จําเพาะในบางประเด็น การ
กําหนดกลุมเปาหมายไดมาจากวิเคราะหสภาพปญหาของพื้นที่เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของปญหา ในแผน
แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 11 นั้นตองนําปญหาจากแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับเกามาวิเคราะหรวมดวยอยางแนนอน
การบริหารจัดการงบประมาณ มีการกระทบยอดเงินงบประมาณที่แตละหนวยงานไดรับ กับยอดเงิน
งบประมาณที่สวนกลางจัดสรรให ในปจจุบันกรมควบคุมโรคจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปชื่อ “Estimate” ในการบริหาร
จัดการงบประมาณ
ปญหาอุปสรรค
บทบาทของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กับสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) มีการซอนทับ
กันอยู เชน สคร.บางแหงยังจัดบริการและดําเนินโครงการ
ขอเสียของโปรแกรม Estimate คือไมสามารถวิเคราะหใหทราบถึงงบประมาณที่ใชในแตละรายโรคได
แผนงาน/โครงการที่ เ กี่ ย วของกั บ ยุ ท ธศาสตร เ อดส ใ นสคร. หากเป น เงิ น งบประมาณจะสามารถทราบยอด
งบประมาณได แตหากเปนเงินนอกงบประมาณ เชนเงิน GFATM ภูมิภาคไมสามารถตรวจสอบยอดงบประมาณที่
กองคลังสวนกลางได
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ขอเสนอแนะ
บทบาทของสคร.นั้นควรเนนเรื่องการกับกับติดตามใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตร และผลที่
เกิดขึ้น เสนอขอมูลตอผูกําหนดนโยบาย และสนับสนุนความเขมแข็งทางวิชาการแกหนวยงานในสวนภูมิภาค
ดําเนินการสนับสนุนทางวิชาการ
การที่ จ ะดํ า เนิ น งานเอดส ใ นพื้ น ที่ใ ห ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น ในแต ล ะป ห น ว ยงานต อ งมี ก ารทบทวน
(Review) ผลการดําเนินงานของหนวยงานดวย โดยใชขอมูลที่มีอยูสะทอนสภาพปญหาที่เกิดขึ้น และดําเนินการ
แกไข คณะกรรมการเอดสชาตินั้นควรมีการวิเคราะหสถานการณรายป
เงินนอกงบประมาณที่ไดรับจากภายนอกเชน GFATM นั้นควรมีมาตรการรองรับหากไมมีงบประมาณ
สวนนี้สนับสนุน และ เนนใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางเปนธรรม
การดําเนินงานดานเอดสของสํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม
การจัดสรรงบประมาณสําหรับทํางานดานเอดสในสถานประกอบการโดยกระทรวงแรงงาน ทํางาน
รวมกับองคกรธุรกิจไทยตานเอดส (TBCA) ในการใหความรูดานเอดสในสถานประกอบการมีแผนงานดานเอดส
เปนแผนจากสวนกลาง ใชมาตรการกระตุนใหเห็นความสําคัญของปญหาเอดส จัดอบรมใหความรู จัดอบรมแบบ
กวางสําหรับกลุมตัวแทนเพื่อนําไปขยายผลตอ คนที่ผานการอบรมแลวมีการติดตามแตยังไมมีรายงานชัดเจน การ
คุมครองสิทธิ
การดําเนินงานดานเอดสของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวง ใหเปนเงินสงเคราะหแทนเบี้ยยังชีพ มี พรบ.คุมครองเด็ก เปนการชวยเหลือเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบอยางตอเนื่องและยั่งยืนจนกระทั่งอายุ 18 ป โดยใหคาใชจายในการศึกษา คาใชจายในการเลี้ยงดูราย
เดือน ระดับประถมศึกษา จํานวน 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3,000 บาท การดําเนินงานในชุมชนมี
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ออกเยี่ยมบาน มีการทํางานเอดสมากขึ้น แตหากมองในเชิง
ลบ พบวา มีสถานการณผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้น เด็กมีเพศสัมพันธเร็ว การปลอยปะละเลยของครอบครัว
การดําเนินงานดานเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การทํางานดานการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส มีการดูแลเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ นอกจากนี้ยังมี
การดูแลดานสังคม ในเรื่องการคุมครองสิทธิจะมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะ โดยไมมีการประกาศชื่อ
การยอมรับของสังคมมีมากขึ้น สภาพจิตใจของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสดีขึ้น และในชุมชนเองใหการสนับสนุน
ความรวมมือ มากขึ้น มีการติดตูถุงยางอนามัยไวที่เทศบาล และในการดูแลผูติดเชื้อควรมีการทํางานเชิงรุก อยาก
ใหเนนการปองกันซึ่งทําอยางไมตอเนื่อ ง ทําใหไมทราบวาที่ดําเนินการลงไปไดผลมากแคไหน สิ่งที่อยากให
สวนกลางดําเนินงานคือ เรื่องสื่อที่จะออกสูประชาชน อยากใหมีมากกวาที่เปนอยู
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การดําเนินงานดานเอดสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชวยเหลือโดยการใหทุนการศึกษาสําหรับเด็กกลุมที่ติดเชื้อ เตรียมการที่ทําแผนเอดส โดยเนนไปที่เรื่อง
ทักษะชีวิต โดยกระทบมาจากโรคอื่นที่ผานเขามา มีการจัดทําหลักสูตร สอนเพศศึกษาในเด็กทั้งเรื่องโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และโรคเอดส แตในสวนนี้ตองขึ้นอยูกับแตละโรงเรียนวาจะนําหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน
หรือไม
การดําเนินงานดานเอดสของNGO (มูลนิธิเขาถึงเอดส Access)
งานที่ทําคือพัฒนาเครือขายผูติดเชื้อ ดูแลเด็กที่ติดเชื้อใหไดรับบริการที่มีคุณภาพ การดูแลรักษาเอดส
และการมีสวนรวมในชุมชน ดูแลเด็กผูติดเชื้อที่ไดรับการรักษา การดูแลผูไดรับผลกระทบทั้งกาย ใจ จิตสังคม
สามารถใหมีความมั่นใจที่จะอยูในสังคมได แผนงานที่ใชมาจาก Access สวนกลาง ทํางานรวมกับ NGO ดวยกัน
และสถานพยาบาลในการดูแลผูติดเชื้อ มีการรวมกลุมกันเปน เครือขายกลุมเราเขาใจ เพื่อทําวิจัย การคุมครอง
สิทธิทํารวมไปกับการชวยเหลือ ปญหาดานสิทธิที่เจอคือความไมรูในสิทธิของตนเองวาไดรับสิทธิอะไรบางการกีด
กันในเด็กยังพบอยูแตนอย
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในกลุมเปาหมายเฉพาะ
กลุมศาสนา (Religion)
การดําเนินการในกลุมศาสนา ไดรับงบประมาณจากลายภาคสวนทั้งภาครัฐและองคกรเอกชน ในภาครัฐ
นั้นไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่
10 องคการบริหารสวนตําบล ในสวนของภาคเอกชนนั้นไดรับเงินจาก NGO ซึ่งงบประมาณที่ไดรับมีความตอเนื่อง
โดยมีลักษณะเปนงบประมาณที่ตองเขียนโครงการเสนอขึ้นไป ในการดําเนินงานมีการบูรณาการแผนงานดาน
เอดส และ ยาเสพติด โดยกระตุนใหแกนนํากลุมเยาวชนสามารถเขียนแผนงานดวยตัวเอง ซึ่งสงผลใหแกนนํา
เยาวชนเกิดความรักที่จะทํางาน กิจกรรมที่ดําเนินงานอาทิ จัดอบรมกลุมแกนนําเยาวชน ดานเอดส การออกเยี่ยม
บานผูที่ไดรับผลกระทบจากเอดสทั้งเด็กและผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังเห็นศักยภาพของเครือขายเยาวชนมีการ
พัฒนามากขึ้นสามารถเขียนแผนการดําเนินงานได มีการทํางานรวมกันเปนเครือขาย วิธีการจัดการกับปญหา
เอดส มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง สามารถจัดการไดในระดับหนึ่งแตสภาพสังคมก็เปลี่ยนไป พฤติกรรมเสี่ยง
ของเยาวชนเพิ่มขึ้น มีตางชาติอพยพเขามาในพื้นที่ ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดําเนินงานใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพปญหา ชวงเปลี่ยนผานการกระจายอํานาจ ทองถิ่นใหการสนับสนุนเปนอยางดี
เพราะผู นํา ทอ งถิ่ นเห็น ความสํา คัญ ของป ญหา และ สํ านั ก งานสาธารณสุข จังหวั ดไดรั บ งบประมาณมาจาก
GFATM และสนับสนุนเงินงบประมาณในการทํางานทําใหมีงบประมาณในการดําเนินงาน
ผลจากการดํ า เนิ นงานในทัศ นะของผู ป ฏิ บั ติ งานนั้ น ส ง ผลให ก ารติ ด เชื้ อ เอดส ร ายใหม ในเยาวชนมี
แนวโนมลดลง แตพฤติกรรมเสี่ยงยังไมลดลง ในการดําเนินงานพยายามดูแลผูไดรับผลกระทบทุกมิติของสุขภาพ
แบบองครวมทั้งกาย ใจ จิต สังคม มีการดูแลเปนแบบองครวม โดยผูไดรับผลกระทบ ทั้งสูงอายุ และเด็ก จากเอดส
ไดรับการดูแลชวยเหลือหรือไม อยางไร ไมใชเฉพาะดานการเงินเทานั้นหากแตหมายถึงดานอื่น ๆ เชน การดูแล
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ผูปวยเอดสในบาน การดูแลสุขภาพตนเอง ดานจิตใจ เปนตน ใชแกนนําเยาวชนเปนแกนหลักในการเยี่ยมบาน
เพื่อใหความชวยเหลือ ซึ่งไดรับการยอมรับเปนอยางดีในชุมชน
การบูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสในจังหวัดและทองถิน่
ทุกภาคสวนของจังหวัดไดรวมกันพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหา
เอดสระดับจังหวัด/ทองถิ่น พัฒนากลไกสําหรับระดมและบริหารจัดการงบประมาณ ที่เอื้อตอการแกไขปญหา
เอดสโดยเอกชน ทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานการพัฒนาโครงการ และ
สรางรูปแบบการบริหารจัดการปญหาเอดสระดับพื้นที่และนําไปขยายผลใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการแกปญหาเอดสของจังหวัดนั้น ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําผานการจัดตั้งเปนอนุ
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตามกลุมประชากรเปาหมาย
TB/HIV
ผลการดําเนินการและสถานการณ
สถานการดําเนินงานการดูแลผูติดเชื้อเอดสรวมกับวัณโรค (TB with HIV) ถูกใหความสําคัญ อยูในงาน
National Tuberculosis Program (NTP) มีความชัดเจนเรื่องนโยบายและการ Support ซึ่งในปจจุบันมีการแยก
การดําเนินงาน และ ระบบรายงานชัดเจนขึ้นโดยมีกลุมประชากรเปาหมายสําคัญ เชน นักโทษในเรือนจํา เด็ก
ผูสูงอายุ ซึ่งที่ผานมาเรามีงบประมาณสําหรับงานวัณโรคปกติและการคนหาผูปวย ในปจจุบันงานดานโรคเอดสมี
การสงรายงานเต็มรูปแบบแต วัณโรคยังไมมีการดําเนินงานที่ชัดเจน นโยบายดานวันโรคที่เรงรัดไดแก Active
Case Finding สําหรับกลุมวัณโรคที่ดื้อยา (MDR)
การดําเนินงานดานการรักษาอยูอยางครบวงจร ตั้งแตการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการวัณโรคใน
ปจจุบันพบ MDR = 1.6 ซึ่งเทากับเกณฑของประเทศ สําหรับการดําเนินงานเพื่อควบคุมวัณโรคดื้อยานั้น
สํานักงานปองกันควบคุมโรค มีบริการตรวจเพื่อวินิจฉัยและทําการรักษาดวยยารักษาวัณโรค รวมถึง IPT
(Isoniazid Preventive Therapy)
ปญหาและอุปสรรค
ขาดการเชื่อมโยงระหวางงานวัณโรค และ งานโรคเอดส และการรักษาดวยวิธี Directly Observe
Treatment (DOT) ยังมีปญหาเนื่องจากยารับประทานยาก ประกอบกับยังมีเรื่องของการตีตราทางสังคมตอผูปวย
วัณโรค
แนวทางการพัฒนาแผนงาน TB/HIV ในอนาคต
ควรมีการปรับตัวทั้งนโยบายและโครงสรางงาน TB และ HIV บูรณาการดวย TB/HIV แผนบูรณาการ
เอดสจังหวัดอยูบนพื้นฐานของการใชขอมูลในการบริหารจัดการ อีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาคือตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานในระดับกระทรวงที่มีแตดานการรักษาเทานั้นยังขาดประเด็นของตัวชี้วัดดานการสงเสริมปองกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเฝาระวังการดื้อยาวัณโรค
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STIs
บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการปองกันและการดูแลรักษานั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นั้น จะเนน ไปที่ทํ า อยา งไร ไม ให เกิ ดผู ปว ยรายใหม คื อ เนน ที่ง านปอ งกั นโรคโดยการกํา หนดมาตรการตา งๆ
(Intervention) สวนของโรงพยาบาลนั้น จะเนนไปที่การรักษาและการติดตามผูสัมผัสโรค และในสวนของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคนั้น มีหนาที่ในการสนับสนุนทางวิชาการและพัฒนาองคความรูในงานดานเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สถานการณการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ปจจุบันยังไมชัดเจน
เกี่ยวกับ Clinic STI วาควรจะจัดตั้งที่ใดจึงจะเหมาะสม ระหวางอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาล
ปญหาอุปสรรค
ภายหลังจากการปดการดําเนินงานของคลินิกกามโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พบวากลุมเสี่ยง
หายไป ไมมารับบริการ การถายโอนภารกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบตองมีความชัดเจนมากกวานี้ พบปญหา
การดื้อยาของเชื้อหนองในเกือบทุกตัว เจาหนาที่ไมใหความสําคัญตอยาสูตรดื้อยา
ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในอนาคตควรมี
การพัฒนาระบบ Surveillance ที่ผสมผสานระหวาง HIV และ STIs เขาดวยกัน ผสมผสานงานใหคําปรึกษาของ
งานเอดสกับงานกามโรคเขาดวยกัน และควรมีการกําหนดมาตรฐานคลินิก STI ใหชัดเจน
การพัฒนางานวิจัยโดยใชเครือขายทางวิชาการ วงจรการวิจัยตองจบที่การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน/
การนํ า ไปแก ป ญ หาอย า งจริ ง จั ง เริ่ ม จากการศึ ก ษาป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ นํ า ป ญ หานั้ น มาวิ เ คราะห และ
ออกแบบการศึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัย ออกรูปแบบของการ
ศึกษาวิจัย วิเคราะหสรุปผลการวิจัย และตองนําผลการศึกษาวิจัยนั้นไปใชจริงในพื้นที่
การดําเนินงานดานเอดสของคลินิกเพื่อนสุขภาพ (คลินิก STI) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
คลินิกเพื่อนสุขภาพเปนคลินิก STI ภายใตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห แผนการดําเนินงานใน
คลินิก ไดทํารวมกับจังหวัดซึ่งอิงตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ป 25502554 แตเดิมการดําเนินงานคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (STI) เปนความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย แตในปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และไดเปลี่ยนชื่อ
เปนคลินิกเพื่อนสุขภาพ เปนการบูรณาการงานดาน STI รวมกับการตรวจสุขภาพเบื้องตน ในสวนนี้ทําใหเกิดการ
ยอมรับมากขึ้น โดยผูที่เขามารักษาไมไดถูกมองวาเปน โรคติดตอทางเพศสัมพันธอยางเดียว
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การดําเนินงานของคลินิกเพื่อนสุขภาพ
มีการดําเนินงานที่ผสมผสานกันระหวางดาน Prevention และCare บริการที่จัด ไดแก ตรวจสุขภาพ
เบื้องตน คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ตรวจมะเร็งปากมดลูก/เตานม ใหคําปรึกษาสุขภาพวัยรุน การ
สงเสริมการใชถุงยางอนามัย ตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตรวจกรุปเลือด ซิฟลิส เอชไอวี วางแผน
ครอบครัว การบริการเชิงรุก เยี่ยมสถานบริการ/พนักงาน
ผูปฏิบัติงานสามารถวิเคราะหและประเมินโอกาสการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยพิจารณาจาก
มีอาการและการแสดงออกที่อวัยวะเพศ มีอาการปสสาวะแสบ ขัด คันที่อวัยวะเพศ มีมูก หนอง หรือของเหลวออก
จากอวัยวะเพศ (ชองคลอด/ทอปสสาวะ) มีผื่น ตุม แผล ฝ ที่บริเวณอวัยวะเพศ โดยปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุของ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดแก - มีเพศสัมพันธ หรือสัมผัสทางเพศที่ไมถูกตอง คูนอนไมทราบประวัติ/
เบื้องหลัง/พฤติกรรมทางเพศ และ ไมมีการปองกัน หรือปองกันบางชองทาง
กระบวนการดําเนินงานคลินิกเพื่อนสุขภาพ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
1) ประชุมชี้แจงเจาของ/ผูจัดการสถานประกอบการ อยางนอยปละ 1ครั้ง เพื่อแนะนําบริการคลินิก ชี้แจง
นโยบาย ประโยชนที่จะไดรับ สรางสัมพันธภาพที่ดีอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากที่ผานมามีการเปลี่ยนเจาของ/
ผูจัดการบอย ทําใหตองมีการดําเนินการประชุมชี้แจงอยูเรื่อยๆทุกป
2) อบรมแกนนํ า พนั ก งานบริ ก าร อย า งน อ ยป ล ะ 1ครั้ ง เพื่ อ ให ค วามรู ความเข า ใจ การป อ งกั น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/เอดส สรางสัมพันธภาพที่ดีอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
เนื่องจากพนักงานเปลี่ยนแปลงบอย ไมไดอยูประจํา
3) การใหบริการเชิงรุก
4) การใหความรู มีการประเมินความรูเบื้องตนทุกครั้ง เมื่อพบพนักงานครั้งแรก 2. ใหความรูเรื่องการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/เอดส สุขอนามัย
5) การปองกัน โดยการสงเสริมการใชถุงยางอนามัยมีการสาธิตวิธีการใชถุงยางอนามัยที่ถูกตอง ให
พนักงานมีโอกาสไดฝกวิธีการใชถุงยางอนามัย
การใหบริการของ คลินิกเพื่อนสุขภาพ
1) แนะนําบริการตรวจหาเชื้อซิฟลิส เอชไอวี ที่คลินิกทุก 3เดือน
2) แนะนําการตรวจสุขภาพพนักงานอยางนอยคนละ 1ครั้ง/เดือน
3) แจกเอกสารความรูเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/เอดส
4) แจกถุงยางอนามัย เจลหลอลื่น
5) การติดตามผูปวยที่มารับบริการที่คลินิก
6) ตรวจคัดกรองซิฟลิส เอชไอวี รวมกับงานควบคุมโรคเอดสสสจ.เชียงราย
7) ตรวจสุขภาพเบื้องตน คัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอวน
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การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่เขามารับบริการ
โดยการประเมินความรูจากแบบสอบถาม การพูดคุยซักถาม การแสดงความคิดเห็น และจากอัตราการ
ปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการสํารวจสถานบริการทางเพศ จํานวนพนักงาน ปละ 1ครั้ง
ผลการดําเนินงานคลินิกเพื่อนสุขภาพ ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
การใหบริการเชิงรุกในกลุมเยาวชน พบวา 58.26%ของอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธป 2552
อยูในกลุมอายุ 15-24 ป กิจกรรมที่ดําเนินการ อบรมใหความรู การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/เอดส ใน
กลุมนักเรียนชั้นม.3 ม.5ปวช 2 จํานวน 6 แหง สงเสริม แนะนําการใชถุงยางอนามัยที่ถูกตอง แจกเอกสารแผนพับ
เนื่องมาจากผลการดําเนินงาน โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในเยาวชน
ปงบประมาณ 2551 (กลุมเปาหมายคือนักศึกษา ปวช.1 จํานวน 2,000คน) พบวาอัตราปวยดวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธในกลุมเยาวชนลดลง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองใหมีการอบรมใหความรูแกเยาชนรุนใหมตอไป
ออกเยี่ยมสถานประกอบการจํานวน 50 แหง เยี่ยมทุกเดือน 10แหง เยี่ยมทุก 3 เดือน 40 แหง พนักงาน
สถานประกอบการที่ออกเยี่ยมกลับมารับบริการตรวจสุขภาพ จํานวน 32 แหง พนักงานสถานประกอบการที่ออก
เยี่ยมนอกแผนกลับมารับบริการตรวจสุขภาพ จํานวน 15 แหง จํานวนพนักงานสถานประกอบการที่ออกเยี่ยม
1,845 ราย พนักงานสถานประกอบการมารับการตรวจจํานวน 225 คน / 584 ครั้ง ปวยดวยGC 1 ราย NGC 2
ราย(ติดจากสามี) จายถุงยางอนามัยพนักงานที่มาตรวจที่คลินิกจํานวน 13,779 ชิ้น เจลหลอลื่นจํานวน 832 ซอง
จายถุงยางอนามัยพนักงานที่ออกเยี่ยมจํานวน 15,118 ชิ้น เจลหลอลื่นจํานวน 481 ซอง
งานเฝาระวัง ออกตรวจเลือดหาซิฟลิส เอชไอวีในกลุมหญิงบริการแฝงจํานวน 201 ราย ตรวจพบซิฟลิส
รายเกาจํานวน 3 ราย เอชไอวีจํานวน 7 ราย ตรวจสุขภาพพนักงานบริการเบื้องตนคัดกรอง HT,DM จํานวน 106
รายซึ่งพบผลปกติ 87 รายอยูในภาวะเสี่ยง HT 12 ราย DM 5 ราย สงตอ HT 1 ราย DM 1 ราย
ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานคลินิกเพื่อนสุขภาพ
1) เจาของ/ผูจัดการไมเขาใจวัตถุประสงคของโครงการและประโยชนที่จะไดรับ เวลาเชิญประชุมจะสง
ตัวแทนเขารวมประชุม ทําใหไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
2) สถานบริการเปลี่ยนเจาของ/ผูจัดการบอย
3) เจาของ/ผูจัดการมีทัศนคติไมดีคิดวาการมาเยี่ยมของเจาหนาที่เปนการจับผิดเรื่องมีการขายบริการ
ทางเพศ
4) พนักงานยายที่ทํางานบอย อยูไมแนนอน ไมไดเปนพนักงานประจํา
5) ชวงเวลาวางของพนักงานจํากัด
6) รูปแบบการขายบริการเปลี่ยนไป เชน การใชโทรศัพท (เปลี่ยนเบอรโทรศัพทบอย) ทําใหการติดตาม
ยาก
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แนวทางแกไข
1) ประชุมชี้แจงเจาของ/ผูจัดการอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย ชี้แจงนโยบาย ประโยชนที่จะไดรับแนะนํา
บริการคลินิก สรางสัมพันธภาพที่ดี อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2) เยี่ยมพนักงานสถานประกอบการอยางนอย 4 ครั้ง/แหง/ป
3) อบรมสรางแกนนําพนักงานสถานประกอบการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย ใหความรูเรื่องการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ/เอดสปรับเปลี่ยนทัศนคติ/พฤติกรรมเกี่ยวกับถุงยางอนามัย แนะนําวิธีใช
ถุงยางอนามัยที่ถูกตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน ใหเกิดความไววางใจ
การดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรบรู ณาการฯ ฉบับที่ 10 ระดับโรงพยบาบาลชุมชน กรณีศกึ ษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ในการดําเนินงานมีการใชแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ซึ่งจะดูวาสามารถดําเนินการในขอใดไดบาง หากทําไดจะดําเนินการตามแผนที่วางไว ณ ชวงเวลาที่
ศึกษามี จํานวนยอดผูป วยเอดสสะสม 1,849 คน (เปน อันดับ 2 ของจังหวัดเชียงราย) อัตราการปว ยตอแสน
ประชากร 124.67(เปนอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย) เปนผูปวยเอดสที่มีชีวิต 964 คน เสียชีวิต 885 คน เขามา
รักษาในโรงพยาบาล 366 คน เปนชาย 161 คน และ หญิง 205 คน อําเภอเวียงชัยมีอัตราผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ
ที่มีอาการตอแสนประชากรสูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย(77.34/100,000) ป 2550 มีอุบัติการณการเกิดวัณโรคใน
กลุมผูติดเชื้อเอชไววีสูง อัตราการเสียชีวิตในผูปวยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี รวมดวย 30-50%
สถานการณดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธจํานวนผูปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในป 2551 มี
จํานวนผูมารับการตรวจทั้งหมด 102 คน จําแนกเปน ผูปวยกามโรค 21 คน GC 12 คน T.vaginitis 3 คน โรค
Syphilis 2 คน Bacterial Vaginosis 3 คน
การดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปว ยเอดส มีคลินิกบริการแยกเฉพาะ เปน One Stop Service ซึ่งคลินิกยา
ตานไวรัสจะเปดใหบริการดังตอไปนี้
- วั น จั น ทร สั ป ดาห ที่ 1 และวั น ศุ ก ร สั ป ดาห ที่ 1 และ 2 ของเดื อ น เวลา 08.00-12.00 น. จะ
ใหบริการจายยาตานไวรัสในผูที่เปดเผยตัว
- วันจันทร สัปดาหที่ 2 และ 3 ของเดือน จะมีการเจาะเลือดตรวจ CD 4
- วันพุธ สัปดาหที่ 3 ของเดือน ใหบริการจายยาตานไวรัสในผูที่ไมเปดเผยตัวเวลา 13.00-16.00น.
- วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 3 ของเดือน ใหบริการหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อและครอบครัว เวลา 13.0016.00 น.
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มี Package care สําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสทุกคน ประกอบดวย counseling (VCT) การตรวจ
ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 การตรวจ viral load การตรวจโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (OI) VDRL Pap smear และมี
การประเมินผลดวยดวยโปรแกรม HIVQUAL–T ปละครั้ง
การดําเนินงานของโรงพยาบาลมีการกําหนดแนวทางการผสานงานวัณโรคและโรคเอดส
การดําเนินงานดานเอดสและวัณโรคจะมีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ มีการคัดกรอง TB ในผูติดเชื้อเอชไอวี/
ผูปวยเอดสทุกราย มีการลดอุบัติการณของวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีโดยการคนหาวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี การ
ใหยาปองกันวัณโรค การควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล
การดูแลผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การจัดบริการเปนแบบเชิงรุก โดยมีการใหบริการ STI Clinic ทุก
วัน กระบวนการดําเนินงานเริ่มจากการ Counseling ซักประวัติการเจ็บปวย 5 อาการ การ VCT และติดตามการ
รักษาตาม Guideline STD มีคัดกรองการติดเชื้อ HIV ในผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หากผล HIV - จะมีการ
Preventive counseling แตถาผล HIV+ จะเขาสูระบบการรักษาดวยยา ARV
กลุมพนักงานบริการ (Sex worker) มี ก ารสํ า รวจแหล ง แพร โดยการไปสํ า รวจร า นอาหารนอกเวลา
ราชการ ซึ่งกลุม sex worker จะเขาถึงไดยาก กลุม sex worker ที่เดินเขามาตรวจที่โรงพยาบาลมีนอย การปองกัน
ทําไดโดยการนําตูถุงยางอนามัยหยอดเหรียญไปติดไวที่รานอาหาร
การบริหารจัดการถุงยางอนามัยมีการแจกถุงยางอนามัยในวันที่ใหบริการยาตานไวรัส ถุงยางอนามัยไม
ขาดแคลน ถาออกไปที่รานอาหาร หรือสถานบริการก็จะนําถุงยางออกไปแจกดวย มีการนําตูถุงยางอนามัยหยอด
เหรียญไปติดไวที่รานอาหาร การสนับสนุนจากสคร. ใหบริการยาตานไวรัส รานอาหารใดไดบาง แตในโรงเรียนยัง
ไมยอมใหนําตูถุงยางอนามัยหยอดเหรียญไปติด โดยถุงยางอนามัยจะไดรับการสนับสนุนจาก สสจ. สปสช.
การดําเนินงานดานเอดสการดําเนินงานดานศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขต 10 จังหวัดเชียงใหม
บทบาทหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่เกี่ยวของกับเรื่องโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ บทบาทหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม ที่เกี่ยวของกับงานเอดสของ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขต 10 จังหวัดเชียงใหม ที่สําคัญไดแก PT Provider สําหรับ HIV ใน 17 จังหวัด
ภาคเหนื อ สมาชิ ก จํ า นวน 200 แห ง ทั้ ง โรงพยาบาลภาคเหนื อ โรงพยาบาลของรั ฐ และโรงพยาบาลเอกชน
(โรงพยาบาลที่ตองการ Hospital Accreditation หรือ Laboratory Accreditation จะตองเปนสมาชิก PT
Provider) เปน Special Lab ในการตรวจ PCR (Polymerase Chain Reaction) ในเด็กแรกเกิด ตามโครงการของ
สปสช. นอกจาหนั้นยังทําหนาที่เปน Reference Lab สําหรับ Anti – HIV กรณีที่โรงพยาบาลมีขอขัดแยง ผลไม
ตรงกันจะสงมายืนยันผล LAB
งบประมาณ
จากบทบาทหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม ที่เกี่ยวของกับงานเอดสจะได
งบประมาณที่แตกตางกันออกตามภารกิจ ดังนี้
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1) PT Provider ไดรับเงินในการดําเนินงานจากโรงพยาบาลที่มาลงทะเบียน จํานวน 2,500 บาท/ป
(ในกรณีนี้โรงพยาบาลสามารถนําไปเบิกกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)
2) การตรวจ PCR (Polymerase Chain Reaction) ในเด็กแรกเกิด ไดรับงบประมาณจาก
สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ซึ ง จะได ตั ว อย า งละ 1,000 บาท แต ห ลั ง จาก
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย หั ก คา บริ หารจั ด การแลว ศู นย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทยที่ 10 จั ง
เชียงใหม จะไดตัวอยางละ 400 บาท
3) Reference
Lab
สํา หรั บ Anti–HIV
ได รับ งบประมาณจากงบปกติ ที่ล งมาจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ทิศทางการใหบริการที่เกี่ยวของกับ โรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (ตามนโยบายของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สอดคลองกับแผนพัฒนา ฯ ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย)
ทิศทางการใหบริการที่เกี่ยวขอ งกับโรคเอดส จะปฏิบัติตามแผนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่ง
แผนการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ก็จะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งเรื่องโรคเอดสเปนหนึ่งในงานที่อยูในยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนา
ผลการดําเนินงาน ที่ผานมาตั้งแตป 2550 ของศูนยวิทยศาสตรการแพทยเขต 10
ตั้ ง แต ป ง บประมาณ 2550 เป น ต น มา เครื อ ข า ยห อ งปฏิ บั ติ ก ารกรมวื ท ยาศาสตร ก ารแพทย ร ว มกั บ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดดําเนินโครงการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ดวยวิธี PCR ในทารกเพื่อให
ทารกไทยทุกคนที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการตรวจวินิจฉัย
ในงบประมาณ 2550-2552 ตัวอยางเลือดทารกที่สงตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธี PCR จํานวน 284
ราย ทุกรายมีอายุไมเกิน 1 ป และรอยละ 92 อายุไมเกิน 6 เดือนแนวโนมของเลือดที่ติดเชื้อ HIV ในชวงป 25502552 มีแนวโนมลดลงจาก รอยละ 6.2 ในป 2550 เหลือเพียงรอยละ 4.9 ในป 2552 ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 3 จํานวนทารกสงตรวจและติดเชื้อจําแนกตามปงบประมาณ
ปงบประมาณ จํานวนทารกสงตรวจ(คน) จํานวนทารกติดเชื้อเอชไอวี(คน) รอยละการติดเชื้อเอชไอวี

2550
2551
2552
รวม

128
91
65
284

8
3
3
14

6.2
3.3
4.6
4.9

การรายงานผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ตามขอกําหนดของกรมวิทยาศาสตรการแพทยการรายงานผล
ตองรายงานในเวลา 5 วันทําการนับตั้งแตวันที่ตรวจ หรือกําหนดที่ชาที่สุดคือ ไมเกิน 10 วันทําการ โดยจะสงเปน
เอกสารรายงานผลไปที่ ผูรับผิดชอบโดยตรงของโรงพยาบาลที่สงตัวอยางเลือดตรวจ
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การรักษาสิทธิของผูที่เปนเจาของตัวอยางโลหิต มีการรักษาความลับของผูปวย หากมีการโทรศัพทมา
ถามผลการตรวจลวงหนา จะไมรายงานแมผทู ี่ตองการทราบผลจะเปนเจาหนาที่ก็ตาม
การประกันคุณภาพ Lab (QA, QC) กระบวนการตรวจโลหิตไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ทุก
Test Item ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยจะไดรับการรับรอง ISO 15189 100% เพราะเปน Reference Lab
ตองผาน Accredit ทุกตัว เพราะถาไมผานจะเปน Reference Lab ไมได
การพัฒนาบุคลากรเชนเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการอบรม ผูปฏิบัติงานจะไดรับ
การอบรมทุกปเพื่อพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเปนขอกําหนดของ ISO 15189
การวางแผนเพื่อทดแทนบุคลากรในอนาคต ความกาวหนาในสายงาน ในการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ของงานเอดส จะมีผูรับผิดชอบ 3 คน ในกรณีที่ผูรับผิดชอบงานไมอยูก็สามารถตรวจแทนได ทําใหงานเกิดความ
ตอเนื่อง
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิจัยนานาชาติ ผลงานวิจัยดีเดนที่ไดรับรางวัล งานวิจัยสวนใหญ
มีการตีพิมพวารสารในระดับประเทศ
เรื่องการกํากับติดตามและประเมินผล เชน Slims Database มีหนวยงานที่ลงมาประเมินตามระบบ
ผูตรวจราชการ รวมทั้งจะไปประเมิน/ดูการทํางานของโรงพยาบาลในเครือขายในฐานะ Provider
ปญหาอุปสรรค เรื่องการประสานงานตอนสงตัวอยาง ที่บางทีก็ยังไมถูกตอง
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ป 2552
ดานการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
จากตัวชี้วัดของแผนที่ไดกําหนดไววา ไมต่ํากวารอยละ 95ของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสที่ไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัสเอดส ผลงานของจังหวัดเชียงรายระหวาง ตุลาคม 2550 มกราคม พบวา รอยละ 98.57
(ผูปวยกินยา ณ ปจจุบันผูใหญ 6,439 คน) ของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส
เอดส โดยมีแผนงาน/โครงการที่กําลังดําเนินการในดานการดูแลรักษาผูติดเชื้อผูปวยเอดสไดแก
- โครงการพัฒนาหนวยบริการตอเนื่องดานพัฒนาคุณภาพบริการและการรักษาผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสในรพ.ทุกแหง
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
- โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรใหบริการปรึกษา
- โครงการติดตาม/ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยใช
รูปแบบ HIVQUAL-T
ปญหา/อุปสรรคที่พบในดานการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสไดแก
- เจาหนาที่มีนอย ไมเพียงพอกับจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้น
- ปญหาการติดตามผูปวยมารับยาเนื่องจากยายที่อยูบอย
- ปญหาการดื้อยาของผูปวยเนื่องจากการซื้อยากินเองกอนมาพบแพทย
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-

ทีมงานในรพ.บางแหง ยังขาดการประสานงานและสงตอขอมูลที่ดี
ระบบการเขาโปรแกรม NAP ลาชา
ควรไดรับการปรับปรุงและลดขั้นตอนการเขาโปรแกรมใหสะดวกมากขึ้น
ขาดการนิเทศติดตามงานจากสปสช. เขต
งบประมาณจากสปสช.ลาชา ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนด

ดานการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวไดแก รอยละ98 ของหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อ HIVไดรับยาตานไวรัสเอดสซึ่งผลงาน
(ตค.50-มค.52) สามารถบรรลุเปาหมายโดย เปาหมาย 34 รายผลงาน 34 รายอัตรารอยละ 100
แผนงาน/โครงการดาน การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสประกอบไปดวยโครงการ
ปองกันการแพรเชื้อHIV จากแมสูลูก
ปญหา/อุปสรรคที่พบไดแก
ผูปวยไมเปดเผยผลเลือด ผูปว ยไมมาฝากครรภ ปญหาการสื่อสารในผูปวยตางดาว การยายถิ่นบอย การ
คมนาคมลําบาก
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับลูกที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อไดกําหนดไววา
รอยละ 85 ของเด็ก อายุ18-24เดือนที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อHIVไดรับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อซึ่งของ
จังหวัดเชียงรายนั้นมีผลงาน (ตค.2550-มค.2552) เทากับรอยละ93.8 ของเด็ก อายุ18-24เดือนที่เกิดจากแมที่ติด
เชื้อHIVไดรับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการไดแก : โครงการดูแลหญิงหลัง
คลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ HIV ในกลุมคนไทยและกลุมแรงงานตางดาว
โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือระดับจังหวัดกับการบูรณาการงานเอดสในดานการปองกันและแกไขปญหา
เอดสในทุกภาคสวน
โครงการนํารองในการบูรณาการ การดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการระดมทรัพยากรระหวางภาคสวน
ตางๆในระดับจังหวัดและทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาเอดสในพื้นที่ พื้นที่ดําเนินการ
คือองคการบริหารสวนตําบลนางแล และตําบลหวยสัก ซึ่งนําผลที่ไดจากโครงการนํารองนี้จะนําไปใชเปนรูปแบบ
สําหรับการพัฒนาการทํานโยบายและแผนดานเอดสแบบบูรณาการและขยายแนวคิดกระบวนการใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาลตําบลทั้งในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดอื่น
สิ่งที่คาดหวังจากโครงการ
1) เพื่อผลักดันใหเกิดการขยายแนวคิดการผลักดันนโยบายและเพื่อใหเกิด แนวทางการทํางานดังกลาว
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
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2) จัดเวที นําเสนอประสบการการทํางานของทั้ง 2 อบต. ใหกับ ทองถิ่นอื่นๆ ทั้งจังหวัดเชียงราย
ขอจํากัดในการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดเชียงรายในมุมมองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1) ดานการปองกันฯ ยังดําเนินการไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย เชน เยาวชน พอบาน แมบาน กลุมเสี่ยง
เฉพาะ กลุมวัยทํางาน ฯลฯ
2) แนวทางในการบูรณาการดานเอดส สูภาคสวนตางๆ ยังไมทั่วถึง การบูรณาการแผนการดําเนินงานทํา
ไดยาก (ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละหนวยงาน)
3) ปญหาเรื่องโรคเอดสเกี่ยวของกับพฤติกรรม ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม การดําเนินการตอง
ทําอยางตอเนื่องและครอบคลุมกลุมเปาหมาย ตองใชกําลังคน เวลาและงบประมาณ ที่เหมาะสม
4) บทบาทของหนวยงานอื่นลดลง (แตละหนวยงานมีภาระงานมาก บุคลากรมีจํากัด)
5) ขาดการสนับสนุนขององคกรชุมชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง (การจัดทําขอบัญญัติ
ดานเอดสไมตอเนื่อง สวนมากจะเนนดานการใหเงินสงเคราะหผูปวย )
7) ดานการดูแล/รักษาผูปวย/ผูติดเชื้อ การใหยาตานไวรัส มีจํานวนมากขึ้น บุคลากรมีจํานวนจํากัด ไม
สอดคลองกับภารกิจ
8) ผูปวย/ผูติดเชื้อที่รับยาตานไวรัสจนถึงปจจุบัน เริ่มมีการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น
สิ่งที่ไดรับจากผลการดําเนินงาน
1) มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการป อ งกั น ดู แ ลรั ก ษาผู ติ ด เชื้ อ และผู ป ว ยเอดส ข องจั ง หวั ด เชี ย งราย ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารและความรูเรื่องโรคเอดส มีความตระหนักในการปองกันการติดเชื้อเอช
ไอวีมากขึ้น และมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมลดลง
3) เกิดความรวมมือระหวางองคกรตางๆทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรทองถิ่น ในการปองกันแกไขปญหา
เอดส และการดูแลผูปวยเอดสในชุมชน
4) ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดสและผูไดรับผลกระทบ ไดรับการชวยเหลือ ดูแล ทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
5) มีกระบวนการสงเสริมการเรียนรูเรื่องเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการเขาถึงบริการทางสุขภาพ
ในกลุมเยาวชน
แนวทางการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน
1) การดําเนินการแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2) การผลั ก ดั น นโยบายในการดํ า เนิ น งานในระดั บ กระทรวงและองค ก รส ว นท อ งถิ่ น ในการกํ า หนด
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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3) มีการบูรณาการฯเขาสูระบบงานของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
4) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาสาสมัครและชุมชน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการรับทราบ
และแกไขปญหา
5) สงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานดานเอดสในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส
เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของในคณะอนุกรรมการฯเอดสจังหวัด มีการจัดทําโครงการที่ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรตามแผนเอดสชาติ สวนดานการคุมครองสิทธิดานเอดสมีการทําโครงการเฉพาะ ที่จังหวัดลําปาง ใน
เรื่องควรระมัดระวังในเรื่องของการละเมิดสิทธิผูปวยในแงของการเปดเผยความลับเรื่องผลเลือดของผูปวย
ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตาม ประเมินผล การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดส
ดานการบริหารจัดการความรู : มีแนวคิดในการจัดทําพัฒนาระบบขอมูล เพื่อการเฝาระวังและติดตาม
กลุมผลเลือดตาง วางแผนการศึกษาวิจัย ศึกษาและพัฒนาถุงยางอนามัยและสารฆาเชื้อ (Microbicide) รวมทั้ง
ศึกษาทบทวนขอกําหนดในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV Testing) การเปดเผยผลเลือดและแพรเชื้อเอชไอวีตอ
สามีภรรยา หรือคูรักที่ฝายใดฝายหนึ่งติดเชื้อ หรือการเปดเผยผลเลือดตอคู แตยังไมไดริเริ่มอยางเปนรูปธรรมใน
โครงการ/กิจกรรม อีกทั้งขาดการเตรียมการในเรื่องพัฒนาองคกรใหเปน“องคกรแหงการเรียนรู”
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ไดพัฒนาองคกรใหเปน “องคกรแหงการเรียนรู” ดังนั้น การใหความรูและ
การจั ด อบรมให กั บ โรงพยาบาลหรื อ สถานบริ ก ารทางการแพทย ส าธารณสุ ข (หน ว ยงานภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข) เชน แนวทางการเก็บตัวอยาง เปนตน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยจะมีแบบฟอรม ที่มีหมายเลข Document Control (กรณีตรวจ PCR ในเด็กที่
คลอดจากแมติดเชื้อ) มีรายละเอียดของผูปวย ประวัติของเด็ก วัน/เดือน/ป ที่เกิด ประวัติของแม พรอมทั้งมีแนว
ทางการเก็บตัวอยางโดยละเอียด และจะมีการ reject ตั้งแตจะสงตรวจ หากตัวอยางผลเลือดไมถูกตอง จะ reject
กลับไมมีการตรวจผลให เพราะจะมีปญหาตอนที่ผลตรวจออกมาแลวไมแนนอน แลวมีผลตอเด็กที่ตรวจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ Lab - HIV/AIDS
- Early diagnosis of HIV infection by detection of IgA and IgM HIV antibody with a Flow
cytometric immunofluorescence. 2nd FIMSA Congress Bangkok, Thailand 23-27
January 2000.
- การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในทารกในภาคเหนือตอนบน โดยใชวิธี Nested PCR วารสาร
เทคนิคการแพทย 2545; 30(1) : 87-94
- HBV ,HCV และ Syphilis ในผูติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือตอนบน วารสารเทคนิคการแพทย
2547; 32(1) : 570-575
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- การใชระดับแอนติเอชไอวีตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในทารก วารสารเทคนิคการแพทย
2547; 32(2) : 702-708
ปญหาอุปสรรค
สถานการณการดําเนินงานในเขตภาคเหนือ และประชากรกลุมเปาหมาย จากผลการดําเนินงานทําให
ทราบวา ปจจุบันปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานเรื่องโรคเอดส คือเรื่องของการปองกัน Prevention ซึ่งไม
ทันตอรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนไป กลุมที่มีปญหาคือกลุมแรงงานขามชาติ ซึ่งมีการ
เคลื่อนที่อยูตลอดเวลาประกอบกับทรัพยากรที่มีอยูเชนงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการซึ่งงานดูแลรักษา
(Treatment and Care) ในกลุมแรงงานขามชาตินั้นควบดําเนินการควบคูกันไป สําหรับการดําเนินงาน STI มี
Coverage ที่ต่ํา สิ่งที่ตองระวังในงานโรคเอดสคือเรื่องการดื้อยา และเขารับการรักษาเมื่อมีอาการที่หนักแลว
(delay treatment)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจใชหรือไมใชถุงยางอนามัยในคูสามีภรรยาที่มีผลเลือดเอชไอวีตางกัน
ประกอบดวยหลายปจจัย จากการทดสอบรูปแบบในการใหคําปรึกษาแนะนําแบบกลุม เพื่อสงเสริมถุงยางอนามัย
ในคูนอนที่มีผลการทดสอบเอชไอวีตางกันในเขตภาคเหนือ1 พบวาวิธีการใหคําปรึกษานั้นจะตองสอดแทรกความรู
อื่นๆ ดวย เพื่อใหคูนอนนั้นสามารถตัดสินใจใชถุงยางอนามัย ไดแก ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการแพรระบาดของ
โรคเอดส ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีการใชถุงยางอนามัย ชนิดของถุงยางอนามัย รวมทั้งควรจะตองสรางทัศนคติ
ที่ดีตอการใชถุงยางอนามัย ทักษะในการเจรจาตอรองการใชถุงยางอนามัย และการสงเสริมความเขาใจในคูนอน
ขอเสนอแนะ
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดมีการทําโครงการดานการบริหารจัดการเพื่อบูรณา
การงานเอดส สู ภ าคส ว นต า งๆ โดยมี ก ารบู ร ณาการป อ งกั น ดู แ ลรั ก ษาและลดผลกระทบตามกลุ ม ประชากร
เปาหมาย และมีโครงการติดตามประเมินผลและศึกษาวิจัยพัฒนาถายทอดองคความรู และตระหนักในประเด็น
การจัดบุคลากรทดแทน การถายทอดองคความรูเปนฐานในการแกปญหาแลว การใหการปรึกษาในกลุมเปาหมาย
ที่จัดวาเปนกลุมเปาหมายหลัก (MARPs) เปนแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันปญหาการแพร แตการใหการ
ปรึกษานั้น ไมเพียงแตการแนะนําการใชถุงยางอนามัยเทานั้น ควรรวมถึงการใหการปรึกษาเรื่องทักษะชีวิตอื่นๆ
ด ว ย เพราะการใช ถุ ง ยางอนามั ย ไม ไ ด เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ เดี ย ว การป อ งกั น นี้ ค วรจะเชื่ อ มโยงกั บ บริ ก ารทาง
การแพทยอื่นๆ ดวย และการใหบริการยาตานไวรัส เพื่อใหประชากรกลุมเปาหมายนี้ไดรับประโยชนสูงสุด
นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ ม
ประชากรทั่วไป แนวทางการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อาจจะตองบูรณาการเขากับบริการดานสุขภาพอื่นๆ เชน
การวางแผนครอบครัว เปนตน

บังอร ศิริโรจน, น้ําทิพย ศรีรักษ, สมศักดิ์ นาคกลิ่นกุล. การทดสอบรูปแบบในการใหคําปรึกษาแนะนําแบบกลุม เพื่อสงเสริมการใชถุงยาง
อนามัยในคูนอนทีม่ ีผลการทดสอบเอชไอวีตางกัน. วารสารโรคเอดส 2544;13:19-29.
1
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4. ผลการดําเนินงานภาพรวมตามยุทธศาสตรองคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการ
ในเขตภาคใต
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2550-2552
กระบวนการและผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับองคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบัติการในเขต
ภาคใต (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 และ 12) เปนดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
− การบูรณาการภายในสํานักงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 และ 12 มีบทบาท เปน
หนวยงานที่ทํางานดานวิชาการและการประเมินผลการดําเนินงาน อยางไรก็ดีการดําเนินงาน
ในปจจุบันยังไมมีการบูรณาการไปในทุกภาคสวน การทํางานแตละโครงการเปนไปในลักษณะ
ตางคนตางทํา และมุงทํางานตามตัวชี้วัดของแตละโครงการ ทําใหขาดการประสานงานและ
การเชื่อมงานที่ชัดเจน
− การบูรณาการงานดานการปองกันและการรักษา ดวยการสนับสนุนงบประมาณดานการ
ดูแลรักษาที่ลดลง ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณจากกองทุนโลก ทําใหสงผลกระทบการ
ดูแลรักษา และมีผลตอเนื่องไปถึงงานดานการปองกัน นอกจากนั้นงานดานการรักษาที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสปสช. ยังขาดการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เปนผลใหระบบการดูแล
รักษา และปองกัน ตองการการพัฒนา
− การบูรณาการงานกับ NGO การทํางานของ NGO จะมีการประชุมรวมกับภาครัฐเปน
บางครั้ง พบวา NGO รักที่จะดําเนินงานอยางอิสระ และไมตองการใหภาครัฐเขาไปเกี่ยวของ
กับเรื่องการบริหารจัดการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภายใตคณะอนุกรรมการเอดสฯ จังหวัด มีความเห็นดังนี้
- การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานสูภาคสวนตางๆ การใหทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบเปนสิ่งดี
มาก แตองคกรบริหารสวนทองถิ่นตองมีเจาหนาที่สาธารณสุขที่เขาใจในการดําเนินงานมากขึ้น
เพราะหากเปนงานที่ตองใชองคความรูมาก จะมีปญหาคอนขางมาก
- การบูรณาการงานดานการสงเสริมปองกันและรักษา การดําเนินงานดานเอดส โดยปกติงาน
เอดสจะทําควบคูไปกับงานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งนโยบายการปฏิรูประบบราชการทําให
คลินิกกามโรค ที่อยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดถูกยุบไป แตที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ตยังคงมีการดําเนินการอยู งานที่มีความสําคัญคือการสํารวจแหลงแพรของหญิงบริการ
จากการสํารวจทําใหทราบวาแหลงที่ใหบริการมีมากขึ้น แตผูที่ใชบริการนอยลง
- การรณรงคปองกันเอดสในกลุมเปาหมายเฉพาะ กลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ในปจจุบัน คือ กลุมเยาวชน ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชน NGO ไดมีการใหความรู สรางความเขาใจ

93/233

-

-

ใหเยาวชน สวนในกลุมเสี่ยงอื่นๆ เชน Sex worker มีการสํารวจแหลงแพร ใหความรู พรอมทั้ง
อบรมเจาของสถานบริการ กลุม Migrant มีการประสานงานกันในกลุม NGO เพื่อดําเนินงาน
ดานการปองกันในกลุมนี้
การคุมครองสิทธิ มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสวัสดิการ
แรงงานสังคมจังหวัด ที่คุมครองสิทธิในสวนของผูที่ทํางานในสถานประกอบการ
ดานงานวิจัย เนื่องจากภาระงานคอนขางมากทําใหไมคอยไดดําเนินงานในสวนนี้
การปรับปรุงโครงสรางของระบบราชการและการปฏิรูประบบสุขภาพ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการสุขภาพแนวใหมโดยประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น และปจจุบันไดมีกฎหมายการกระจายอํานาจ
สูก ารปกครองสว นทอ งถิ่ น ทํ า ให หน ว ยงานราชการส ว นกลางจะตอ งลดบทบาทและจํา กั ด
ภารกิ จ ตนเองให ค งอยู เ พี ย งแค ก ารพั ฒ นานโยบายและสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการเท า นั้ น ใน
ขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับการพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะทางดาน
การเงินการคลัง และการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการปองกันโรคและระบบ
สุขภาพ รวมทั้งการจัดการปญหาเอดส
การจัดการปญหาเอดสซึ่งเปนปญหาสังคมดานหนึ่ง จึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลใน
ภาคสวนตางๆ เพื่อผลักดันใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการปญหาเอดส ทั้งในระบบราชการสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น โดยมุงเนนใหมีนโยบายและแผนงานเอดสในระดับจังหวัด และใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากความรวมมือ และรวมระดมทุนในการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสในชุมชน ในสถานประกอบการ และสถานศึกษา และหนวยงานบริการสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง เพื่อการชวยเสริมพลังใหการปองกันและแกไขปญหาเอดสมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯเอดสจงั หวัด
สํานักงานจังหวัด ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการดําเนินงาน และแสดงความคิดเห็น ดังตอไปนี้
- บทบาทของคณะอนุกรรมการฯเอดสจังหวัด ยังขาดการบูรณาการที่ดี เนื่องจากขอจํากัดดาน
งบประมาณที่มาจากคนละแหลง ในแตละหนวยงานตางมีแผนงาน ตัวชี้วัดการทํางาน และ
ผลผลิตของตนเอง และยังไมไดมีการมารวมพูดคุยกัน
- การบูรณาการแผนของสวนราชการตางๆ คอนขางยาก การประชุมคณะอนุกรรมการฯเอดส
จังหวัด ยังมีการพูดคุยกันคอนขางนอย ซึ่งคณะกรรมการ/คณะทํางานควรจะประชุมกันใหมาก
ขึ้นกวานี้
- การบูรณาการกับงานอื่น เชน งานดานยาเสพติดยังบูรณาการกันคอนขางนอย หากเปรียบเทียบ
กับโครงการอื่นๆ เชน โครงการ To be number one กับงานยาเสพติดที่มีการดําเนินงานรวมกัน
ได แตเรื่องเอดสยังไมเขาไปรวมดวย ทั้งที่ HIV กับยาเสพติดก็เปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกัน
- งานเอดสกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีการดําเนินงานมากเทาไหร สวนใหญจะเปนการ
ชวยเหลือทางดานสังคมมากกวา
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- โครงการรณรงคจากที่สวนกลางลงมายังนอย สวนเรื่องสื่อรณรงคควรทําอยางยิ่ง สื่อลงไปถึง
ระดับลางตองทําใหเขาใจ ถากลุมแรงงาน กรรมกร ระดับลางตองทําสื่อใหเขาใจงาย
- การตรวจบูรณาการเอดส มีขอดีคือชวยติดตามกระตุนการทํางานของจังหวัด ถาเปนไปไดควร
จะมีคณะผูตรวจใหครบทุกดาน ไมใชเฉพาะดานสาธรณสุข เพราะถามีเฉพาะสาธารณสุขที่
เดียวก็จะใหน้ําหนักเฉพาะดานสุขภาพ ดานอื่นๆ จะไมคอยใหความสนใจ
- การบูรณาการงานเอดสตองกําหนดเจาภาพหลัก ตั้งกรรมการทํางาน ใหคณะกรรมการเอดส
ชาติมีคําสั่งลงมาใหจังหวัดตั้งงบประมาณภายในจังหวัด และตั้งแผนเขาไปในงานเอดส ซึ่ง
ตอนนี้ทุกจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณไดเอง ตั้งแตเดือนธันวาคม เปนตนมา ใหทุกกรม 2551
มาใชงบที่จังหวัดโดยใหจังหวัดเรียกประชุมชี้แจงแตละภาคสวนไปทํางานโดยใชเงินจังหวัด
- ทุกภาคสวนตองรวมกันดําเนินงาน เพราะงานเอดสเขามาสูทุกภาคสวน ทั้งสถานศึกษา สถาน
ประกอบกิจการ การดูแลผูไดรับผลกระทบ หากใหเปนหนาที่เฉพาะของสาธารณสุขเพียงอยาง
เดียวจะทําใหการดําเนินงานไมครอบคลุม
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการดําเนินงาน และ
แสดงความคิดเห็น ดังตอไปนี้
- บทบาทเปนหนวยงานใหบริการดานคุมครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ดานแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ความเปนธรรมทั้งในสวนของลูกจางและนายจาง การดําเนินงาน
ด า นเอดส ไ ม ใ ช ภ ารกิ จ หลั ก แต เ ป น งานที่ อ ยู ใ นการดํ า เนิ น งานส ว นหนึ่ ง ไม มี ง บประมาณ
สนับสนุนมาใหเฉพาะ งบประมาณที่ใชในการดําเนินการไดจาก Global Fund ในเรื่องการอบรม
ซึ่งจะใหความรู ในเรื่องการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ยังดําเนินการจัดบริการดานเอดสในสถาน
ประกอบกิจการ )ASO)
- การดําเนินงานดานเอดสในชวง 2 ปที่ผานมา (ปพ.ศ. 2550-2552) กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ไดเริ่มดําเนินงานดานเอดส ตั้งแตป 2548 ซึ่งในชวงตั้งแตป 2550 เปนตนมา ความ
เดนชัดของกรมในการดําเนินงานชัดเจนขึ้น และสถานประกอบการใหความรวมมือในการ
ดํ า เนิ น งานมากขึ้ น เพราะรู ว า วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการลดความเสี่ ย งของเอชไอวี เ อดส ใ นสถาน
ประกอบการ คือ การใหคําปรึกษา การปองกันเอดสในสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดภูเก็ตมี
สถานประกอบกิจการที่ได ASO ในป 2548-2551 ประมาณ 74 สถานประกอบกิจการ ในสวนนี้
มองวา ASO สงผลใหไมมีการเลิกจางพนักงานที่ติดเชื้อเอชไอวี
- การทํางานประสานกับคณะอนุกรรมการฯเอดสจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานกันมากขึ้น โดยแต
ละภาคสวนมีงานที่รับผิดชอบหากมีการประชุมทุกครั้ง
- ความรูในการปองกันเอดสในสถานประกอบกิจการมองวา เจาของสถานประกอบกิจการมี
ความรูความเขาใจมากขึ้น นอกจากนี้ความรูที่ไดสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และ
สถานประกอบการสวนใหญเปนโรงแรม สามารถนําความรูสวนนี้ไปประยุกตใชได นอกจากนี้ยัง
มีการสนับสนุนสื่อโปสเตอร แผนพับ และการจัดกิจกรรมรณรงคในเทศกาลตางๆ พรอมทั้ง
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ประสานงานรวมกันของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดสทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด NGO
เปนตน เพราะจะดําเนินการเพียงหนวยงานเดียวไมได
- การวางแผนการดําเนินงานดานเอดส สถานประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ต มีประมาณ 3,800
– 4,000 สถานประกอบกิจการ มีลูกจางประมาณ 140,000 คน มีผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ดานเอดสของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 2 คน ในสวนนี้ตองประสานงาน
รวมกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน เชน TBCA ใหงบประมาณมาเพื่อการ
อบรม 15,000 บาท/รุน จํานวน 30 แหง และจาก Global Fund ใหงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานเรื่องเยาวชนในสถานประกอบการ ถาหากหมดงบประมาณจาก Global Fund แลว
คงตองเปนภารกิจของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน นอกจากนี้ไดมีการสรางแรงจูงใจให
สถานประกอบการเขาอบรม โดยแจงวาสถานประกอบการที่เขาอบรมจะไดลดหยอนภาษี
- การติดตามประเมินผล ทีมประเมินผลจะตองผานการอบรม และลงพื้นที่ติดตามประเมินผลวา
สถานประกอบการมีหลักฐานวามีการอบรมพนักงานหรือไม
- บูรณาการรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนวยงาน NGO ในการดูแลสถานประกอบการ
มีเครือขายผูประสานงานตานเอดสประมาณ 400 คน มีการบูรณาการงานยาเสพติด งานเอดส
และงานวัณโรคแตจะเนนที่งานเอดส มีการบรรยายใหความรู มีกีฬางานแรงงานแหงชาติ นํา
นักกีฬาจากกลุมตานเอดสมาแขงขันกีฬา
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการดําเนินงาน
และแสดงความคิดเห็น ดังตอไปนี้
ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะหผูติดเชื้อเอชไอวี/ ผูปวยเอดส โดยในป 2550 มี
ผูยื่นความประสงค 90 ราย ป 2551 จํานวน 107 ราย และป 2552 จํานวน 120 ราย ซึ่งไดรับความชวยเหลือทุก
ราย ในสวนของลูกเรือประมงก็ใหการสงเคราะห ป 2551 จํานวน 20 ราย รูปแบบของการใหความชวยเหลือ คือ
การสงเคราะหครอบครัวผูไดรับผลกระทบ 2,000 บาทคนชรา -ครัวเรือน ใหทุนการศึกษาเด็ก ดูแลคนพิการ/
นอกจากนั้นจะมีการติดตามเยี่ยมบานดวย แตกอนเคยใหทุนครั้งละ 2,000 บาท ใหไดปละ 2-3 ครั้ง แตปจจุบัน
งบประมาณนอย ในสวนของเบี้ยยังชีพไดมีการถายโอนไปที่อบต. เปนผูดําเนินการเรียบรอยแลวตั้งแตป 2547-48
และไดมีการติดตามโดยสอบถามไปที่อบต. ก็พบวายังคงไดตอเนื่องครบทุกราย โดยจะไมถูกตัดเงินสงเคราะห
ครอบครัว เรื่องการรักษาความลับเจาหนาที่ไดรับการอบรมเวลาพูดในที่ประชุมก็จะมีการปกปด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (.สพท) ใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการดําเนินงาน และแสดงความ
คิดเห็น ดังตอไปนี้
บทบาทหนาที่ในการดูแลโรงเรียนในสังกัดสพท. 6 อําเภอ ดําเนินงานอบรมครูผูสอนเพศศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส สวนโรงเรียนระดับประถมจะสงคูมือจากสพท. ไปให สวนในป 2552 ไมมี
งบประมาณในการอบรม แตเปนงบประมาณติดตามชวยเหลือนักเรียน มีการบูรณาการเรื่องเพศเขาไปในหลักสูตร
ของระดับประถมศึกษา สวนในโรงเรียนมัธยมมีอยูแลว สวนโรงเรียนอาชีวศึกษาอยูในความดูแลของสธ. จังหวัด
ซึ่งจะดูแลโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสอนศาสนา
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น: ใหขอมูลในเรื่องบทบาทหนาที่ และผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
ที่ 1 ในเรื่อง สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรวา
บทบาทหนาที่ของอบต. จะเปนผูสนับสนุนงบประมาณใหสถานีอนามัยเปนผูดําเนินงาน ตั้งแตปพ.ศ.
2551 จนถึงปจจุบัน งบประมาณที่สนับสนุนเฉลี่ยประมาณปละ 100,000 บาท โดยกิจกรรมที่ดําเนินงานคือ การ
อบรมใหความรูผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ผูประกอบการและพนักงานในสถานบริการ ราน KARAOKE และ
รานอาหารตางๆ กลุมเปาหมายที่ดําเนินงาน/ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อคือ กลุมพนักงานบริการในสถานบริการ ราน
KARAOKE กิจกรรมจะดําเนินการตอเนื่องทุกป
การเชื่อมโยงแผนเอดสกั บการทําแผนของ อบต. ในยุทธศาสตรคุณภาพชี วิต การศึกษา มีการแยก
ออกมาชัดเจน ปญหาสวนใหญไดมาจากประชาคมหมูบาน ซึ่งเรื่องเอดสก็มีการสะทอนปญหาจากชุมชนมา
เชนเดียวกัน และเนื่องจากงานดานเอดสเปนเรื่องคุณภาพชีวิต และอบต. ไมอยากใหมีเรื่องการติดเชื้อเอดสใน
ตําบล เพราะถาหากมีผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและเกิดการระบาดของโรคจะสะทอนภาพคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ไมดี จึงถูกระบุเปนแผนงานในยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
การนําแผนเอดสเขาในแผนงานของอบต. มีคณะอนุกรรมการเอดสตําบล ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน
สสอ. หัวหนาสถานีอนามัย อสม. ผอ. โรงเรียน และอบต. มีขอมูลรายงานในงานสัมมนาเอดสชาติที่เมืองทองธานี
หลังจากที่มีการประชุมคณะอนุเอดสตําบลแลว รวมกันดูขอมูล แมแตอสม. ยังกลัว
การเชื่อมตองานระหวางคณะอนุเอดสจังหวัด/ศูนยอํานวยการเอดสอําเภอ หนวยงานอื่นที่ดําเนินงาน
ไมไดเชื่อมตองานกันมามาก มีการดําเนินงานรวมกันเฉพาะในสวนของสาธารณสุขที่ดูแลอยู ก็คือการเขามาชวย
ในการจัดทําโครงการตางๆ ชวยเขียนโครงการ สนับสนุนทางวิชาการ เพราะทาง อบต.จะไมมีองคความรูในเรื่องนี้
จึงขอความรวมมือจากเจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่สถานีอนามัยมาชวยเขียนโครงการ โดยจะใหนโยบายไป
บาง และนอกจากหนวยงานสาธารณสุขแลวยังมีหนวยงานอื่นในตําบลที่รวมดําเนินงานคือ ในเรื่องของหมูบานที่
มีโครงการ To be number one มีเรื่องยาเสพยติดดวยและเรื่องเอดสมีบางเล็กนอยไมเยอะเทาไหร ซึ่งมองงาน
เอดสและยาเสพยติดมีความเกี่ยวของกัน เพราะคนที่ติดยา/เสพยา อาจจะเมาไมไดสติ และไมไดปองกันตนเอง
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการอบรมใหความรูยังมีเรื่องถุงยางอนามัยและการประชาสัมพันธ
สวนการสนับสนุนของ สปสช.ในเรื่อง แผนสุขภาพชุมชน การดําเนินงานตรงนี้เปนเรื่องที่ดีที่ทุกภาคสวน
ใหความสําคัญในเรื่องนี้ ทําใหเกิดการปองกันและผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสลดลง ในพื้นที่อบต. มีการจัดทําแผน
สุขภาพชุมชน ซึ่งไดรับงบประมาณจาก สปสช. ครึ่งหนึ่งและอบต.ออกครึ่งหนึ่ง และในแผนสุขภาพชุมชนจะมีเรื่อง
เอดสอยูในนั้นดวย
การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ในขณะนี้ใหความชวยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพประมาณ 10 ราย การจายเงินจะโอน
เขาบัญชีหรือใหมารับเงินเอง เกณฑการใหเบี้ยยังชีพ คือผูปวยตองมีใบรับรองแพทยมาแจงตอเจาหนาที่ โดยจะมี
ระบบการเก็บความลับ การจายเงินสงเคราะห ในเรื่องเบี้ยยังชีพ โดยจายผานโรงพยาบาล (ดูตามหลักฐาน) ตอง
ยื่นเอกสาร จายเงินผานธนาคาร โดยเก็บเปนความลับไมเปดเผยจะทราบเฉพาะ นายกอบต. ปลัดอบต.และงาน
คลัง ตอนนั้นมีคนเสนอตัวรับเงินมากขึ้น ผูสูงอายุมีจํานวนหลายคน ผูพิการ 30 คน ผูปวยเอดส 11 คน การ
ทํางานในปตอๆ ไปคงตองปรึกษากับผูบริหารหากมีการเปลี่ยนผูบริหาร
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ความตองการบุคลากรดานสุขภาพ (ในเรื่องการทําแผน การเขียนโครงการ ดําเนินกิจกรรม) ในสวนของ
อบต. เองเจาหนาที่ไมมีความชํานาญในเรื่องการดําเนินงานดานเอดส การดําเนินงานที่ผานมาจะไดรับความ
รวมมือเจาหนาที่ของสถานีอนามัยเขามามีสวนชวยในเรื่องการดําเนินงานดานเอดสคอนขางมาก รวมทั้ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ประสานงานมาตลอด ใน อบต. มีกรอบของเจาหนาที่อยูแลว สามารถโอนยายมา
ไดเลย เพราะตองการผูที่มาทํางานดานนี้ การที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานดานสุขภาพหรือ
แมกระทั่งเรื่องเอดส ตองอาศัยบุคลากรทางดานสาธารณสุขถาเปนเรื่องวิชาการ
การระดมทุน มีการจัดตั้งโครงการบานแหงชีวิต ทองถิ่นใหงบประมาณจํานวน 20,000 บาท สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหความรู/อบรมเรื่องเอดส และมีการจัดกิจกรรมประเมิน
ความรู ประเมินทัศนคติ ผูที่ผานการอบรม ผลที่ได ครอบครัว/ผูปกครองไดความรู มีสวนรวมมากขึ้น มีกิจกรรมจัด
อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเรื่องความรู ทัศนคติ สวนการมีสวนรวมของอาสาสมัครผูติดเชื้อ
ในชุมชน แตกอนมีและใหงบสนับสนุนเดือนละ 500 บาท แตตอนนี้เสียชีวิตแลว ปจจุบันมีการเชิญผูติดเชื้อที่อยู
นอกตําบล โดยมีโรงพยาบาลเปนตัวประสานเพราะมีกลุมอยูในโรงพยาบาล โดยจะเชิญมาเปนครั้งๆ ยังไมมีการ
แตงตั้งผูติดเชื้อเปนคณะกรรมการเพราะยังไมเขมแข็ง ยังกังวลเรื่องการเปดเผยตัว การตีตราในชุมชน แตยอมรับ
วาปจจุบันเรื่องการรังเกียจ การตีตราลดนอยลงกวาอดีต เพราะผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสก็อยูอยางปกติ และชุมชนคน
รอบขางมีการใหกําลังใจ แตยังมีบางคนที่รังเกียจอยูแตก็เปนสวนนอย และผูติดเชื้อ/ผูปวยมีการรักษาสุขภาพ
การดําเนินงานเรื่องถุงยางอนามัย อบต. มีงบประมาณจัดซื้อและติดตั้งตูจําหนายถุงยางอนามัยจํานวน
5 ตู จายถุงยางอนามัย 10,000 ชิ้น มีปญหาเรื่องตูเสีย เพราะวัยรุนใชฝาน้ําอัดสมหยอดแทนเหรียญ ตองสงซอม
ทําใหมีปญหาวาคนที่ใชประจําจะขาดถุงยางอนามัย ตอนนี้เหลือที่ยังใชงานไดเพียง 2 ตู
ปญหา อุปสรรค
- แผนงาน งบประมาณ ผลผลิต ตัวชี้วัดการดําเนินงานของหนวยงานในแตละภาคสวนแตกตาง
กัน
- ภาระงานของเจาหนาที่มีมาก ขาดการบูรณาการแผน งบประมาณ และตัวชี้วัดรวมกัน
- งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานไมพอเพียง งบประมาณมีนอยมากไมสามารถตอบสนอง
การดําเนินงานได จากเดิมมีงบประมาณสงตรงมาที่สํานักงานปองกันควบคุมโรค บทบาท
ปจจุบันดูแล NAPHA Extension แตบทบาทของการเปน consultant แทบหมดบทบาทไปเลย
“ถือเปนยุคตกต่ําสุดของสคร.”
- การดํ า เนิ น งานด า นเอดส ไ ม ใ ช ภ ารกิ จ หลั ก แต เ ป น งานที่ อ ยู ใ นการดํ า เนิ น งานหนึ่ ง ไม มี
งบประมาณสนับสนุนมาใหเฉพาะ
- การเปลี่ยนแปลงโครงสรางงบประมาณ โดยโอนงบประมาณไปไวที่สํานักงานปลัดกระทรวง ทํา
ใหการจัดสรรงบประมาณไมลงมาถึงจังหวัด จังหวัดจึงทํางานไมได และงบประมาณมาแบบ
เหมาจายรายหัว หากพื้นที่ไหนไมไดสนใจเรื่องเอดสก็ไมสามารถลงไปทํางานได
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- สถานประกอบกิจการบางแหง เมื่อเจาของทราบวาลูกจางติดเชื้อเอชไอวี จะพยายามใหออก
หรือเลี่ยงใหทํางานอื่น
- แรงงานตางดาวที่ไมขึ้นทะเบียนยังมีปญหาในการบริหารจัดการ
- สถานประกอบกิจการประเภทผับ บาร มีขอจํากัดในการที่เจาหนาที่ภาครัฐยากจะเขาถึงได และ
เจาของสถานประกอบกิจการบางแหง ไมใหความรวมมือในการดําเนินงาน
- หญิงตั้งครรภ ซึ่งอาจมาจากการที่มียาตานไวรัสทําใหรางกายแข็งแรงขึ้น ผู มีการติดเชื้อสูงขึ้น
ติดเชื้อจึงตองการที่จะมีบุตรมากขึ้น
- ความชุกของการติดเชื้อเอดสสูงขึ้นในกลุมพนักงานบริการแฝง
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการบูรณาการมาตั้งแตสวนของกรมควบคุมโรค ใหสามารถแกปญหาในระดับจังหวัดได
อยางบูรณาการ ตองมีคณะทํางานยอยนํางานนี้ไปทําตอเนื่อง ดําเนินงานคุยงานกันทุกเดือน
ทํางานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการเอดสจริงๆ งานเอดสตองบูรณาการลงไปทุกหนวยงาน
ยุทธศาสตรการทํางานทุกภาคสวน ตั้งเปนคณะทํางานทองถิ่น “คณะอนุเอดสตําบล” จะเปนรูป
เปนรางมากกวา
- ถาจะใหประสบความสําเร็จตองเนนการพัฒนาระบบดูแลรักษา รวมทั้งอบรมเจาหนาที่
- การทํางานเปนภาคีเครือขายมีความสําคัญ ทุกภาคสวนตองเห็นความสําคัญ เพราะหากทํางาน
เพียงหนวยเดียว ไมมีทางทํางานสําเร็จ ยุทธศาสตรการทํางานทุกภาคสวน จะตองมีการแตงตั้ง
คณะทํางานทองถิ่น “บลคณะอนุเอดสตํา”และควรจะพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวน
ตําบลใหเขาใจ และตระหนักใหได
- ควรมี ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ งสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ม ากขึ้ น เพราะว า สื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลมากในเรื่ อ ง
พฤติกรรม ของประชาชน โดยเฉพาะกลุมวัยรุน อยากใหมีการผลิตสื่อมาใหครอบคลุม และทํา
สื่อที่เขาใจงายในกลุมแมบาน ชาวบาน สรางสื่อที่ปลูกฝงใหเด็กมีความรับผิดชอบ อยางละคร
ในปจจุบัน มีแตเรื่องแยงชิง เรื่องชูสาว หากมองไปที่ประเทศเกาหลี เคาสรางใหผูชายเปน
สุภาพบุรุษ เพราะเปนการปลูกฝงใหเด็กในประเทศมีพฤติกรรมหรือคานิยมที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูประสบปญหา
เอดสตามประชากรทุกกลุมเปาหมาย
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในหนวยงาน โรงพยาบาลทั่วไป
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
สถิติผูปวยใหมจากระบบรายงาน รง.506-507 ลดลง สวนอัตราการนอนโรงพยาบาล พบวาลดลงเชนกัน
เมื่อพิจารณาที่การมารับบริการยาตานไวรัสเอดสที่แผนก OPD พบวามีผูปวยรับยาตานไวรัสเพิ่มขึ้น โดยเปนสิทธิ
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ประกันสังคม ประมาณ 700 คน ผูปวยเอดสเพศชายมากกวาเพศหญิง หากเปนผูติดเชื้อ HIV จะเปน หญิง 50:
ชาย 50 สาเหตุการนอนโรงพยาบาลมาจาก TB หรือ PCP
ระบบการประเมินงานดาน Care
ดานการรักษามีการจัดคลินิกยาตานไวรัสเอดสทั้งเด็กและผูใหญ และใหยาตานไวรัสเอดสจากแมสูลูก
(PMPCT) โดยมีการเปดคลินิกใหคําปรึกษาทุกวันจันทร-ศุกร เปนหนวยงานประเมินคุณภาพการใหคําปรึกษาดาน
เอดส 3 สวน คือ คุณภาพของผูใหคําปรึกษา การเขาถึง VCT และทัศนคติของผูใหคําปรึกษา ตองดูวาผูปวยไดรับ
บริการ และมีการจัด hotline ใหคําปรึกษา โดยจะมีพยาบาลมาประจําคอยรับสายใหบริการทุกวัน ในเวลา
18.00-20.00 น.
ในดานการควบคุมคุณภาพ โรงพยาบาลจะถูกประเมินผลการใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส โดยใช
HIVQUAL-T ประเมินที่คุณภาพของขอมูล ดูความครบถวนของการบันทึกขอมูล ซึ่งในทัศนะของเจาหนาที่ผู
ใหบริการมองวาการประเมินโดยใชเฉพาะขอมูล HIVQUAL-T ยังกวางมาก ยังไมตอบอะไรเจาะจง บอกไดแควา
ไดรับยา ARV กี่เปอรเซ็นต แตการรายงาน E-Inspection มีเหตุผลมากกวาวาเมื่อผลออกมา 100% มีการเขาถึง
บริการ/ยาตาน แต HIVQUAL-T จะลงไมถึง 100% เพราะไมตองลงเหตุผลมาจากการสุม ระบบเฝาระวัง OI ใน
HIVQUAL-T จะบอกวาไดรับยา OI เทานี้เปอรเซ็นต แตพอมาดูสถิติ OI สูงขึ้นมี PCP และ TB สูงขึ้น
สถานการณการมารับบริการ ARV
ผูปวยที่มารับบริการ Clinic ARV ในปจจุบันมีจํานวน 1,186 คน ผูปวยจะมีการเขาๆ ออกๆ สวนใหญมา
จากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดคลินิกใหบริการ คลินิก HIV เปดใหบริการทุกวันพุธบาย
การจายยา ARV มี 2 รอบ จายยาทุกวันจันทร-วันอาทิตย ยกเวนวันเสาร
- รอบ 1 สําหรับคนที่สามารถมารับยาไดตามนัด คนไขมาตั้งแต ตี 2 ตี 3
- รอบ 2 มีไวสําหรับคนที่มาครบวัน
- การจัดคลินิกใหบริการจัดใหบริการทุกวันเพื่อรองรับจํานวนผูปวยที่มากขึ้น และอํานวยความ
สะดวกใหกับผูปวยเพื่อใหเขาถึงยาไดมากขึ้น และไมขาดยา โดยมีผูปวยหลายประเภทที่ตอง
ดูแล คือ
- ผูปวยที่มาระบบนัด เพราะมาจะไมเจอคนเยอะ ไมตองเจอใคร เปนกลุมคนที่ไมอยากรูจักใคร
สวนใหญเปนขาราชการ
- พระ-แมชี มาทุกวันพฤหัสบดีเชา จะไมปะปนกับใคร มาจากทุกสาขา ประมาณ 20 คน แมชีก็
พบเยอะจะบวชๆ สึกๆ เปลี่ยนกลับไปกลับมา
- กลุมวันจันทร-ศุกร อิสรเสรีมาไดทุกวัน 190-200 คน/วัน
- กลุ ม ที่ ม าวัน อาทิ ต ย ชอบสั งคมพบปะผู ค น คุ ยกั น เอง บางคนชอบมาช ว ยเรี ย กบัต รคิ ว มา
ประมาณ 300 คน/วัน
- กลุมคนที่มาวันพุธบาย จะเปนคนทํางานโรงแรม ทํางานบริการที่ไดหยุดวันพุธ
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- การประเมิน Adherence ใชวิธี visual analog scale กับ self report ประมาณ 98-100%
พยาบาลเปนคนสัมภาษณเอง สวนนอยที่จะพบวา Adherence 94-95% ซึ่งทางโรงพยาบาล
ไมไดใชวิธีการนับเม็ดยาในการประเมิน Adherence
คลินิก ARV เด็ก จัดบริการทุกวันอังคารเชา ขณะนี้ดูแลเด็กอยูประมาณ 45 คน พบวาดื้อยา 5 คน ซึ่งเกิน
10% เด็กดื้อยาสูงเพราะไมมีเจาภาพ/คนดูแลที่แนนอน เด็กสวนใหญจะเปนปูยา-ตายายดูแลทําใหการกินยา
ผิดพลาดเยอะ การแกไข คือ เภสัชกรจะเปนคนดูแลเรื่อง Adherence เมื่อเด็กอายุครบ 15 ปจะถูกโอนไปที่คลินิก
ผูใหญ เด็กที่โตแลวและรูวาตนเองปวยมี 3 คนนอกนั้นไมรู ตองจัด discloser ตอนอายุประมาณ 12-13 ป เคย
บอกเด็กเมื่ออายุได 19-20 ป 1 คน แตสวนใหญเด็กจะรูจากคนอื่น การใหคําปรึกษาเด็กจะพยายามถาม และมีแม
คอยสอน
การดื้อยาไมไดมีการกําหนดตัวชี้วัดไววาดื้อยาไดไมเกินกี่เปอรเซ็นต ขณะนี้มีการดื้อยา 10% ในกลุมเฝา
ระวังตั้งแตเริ่มกินยา เพราะสปสช. ใชคา VLที่ 2,000 copy ซึ่งจริงๆ ตามมาตรฐานวิชาการ 1,000 copy ก็ตอง
ตรวจ Drug resistance มีโครงการดูแลซึ่งเริ่มเฝาระวังตังแต 1,000 copy ขึ้นไป ตอนนี้มีผูปวยอยูในโครงการ 40
คน พบวาดื้อยา 4 คน ซึ่งถานับในคนที่ไมไดเขาโครงการที่ดูเมื่อ 2,000 copy ก็พบวาดื้อยา 4 คนเชนกัน มีผูปวย
กินสูตรดื้อยาแลว ประมาณ 10 คน ที่เปนสูตร carleta
การมีศูนยองครวมและการสนับสนุนจากสปสช. การมีศูนยองครวมดีมีการชวยเหลือกันเอง แตดวย
สภาพของที่นี่ไมสามารถทําไดเพราะจะมีเฉพาะ ARV clinic บุคลากรนอย พื้นที่ไมอํานวย การมี NGO ชวยดีเรื่อง
การเชื่อมโยง แตถาเปนภายในโรงพยาบาลจะมีปญหาความไมเกรงใจกันของผูติดเชื้อ แตกอนจะมี NGO มาดูแล
กิจกรรมกลุมให แตตอนนี้ไมมีแลวเพราะคนไขไมสนใจ รอแตยาอยางเดียว รอเรียกชื่อ แตกอนมีชมรมเพื่อนอันดา
มันใตปวยไมมีงานทําเขามาตรงนี้เพื่อใหไดกินยาตม ตอนนี้มียาตานรางกายแข็งแรง มีอาชีพมีรายไดก็ไมคอยมี
เวลามาแลว
การดูแล TB
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส สถิติ OI ประมาณ 50-60% คือ TB ที่กําลังรักษาอยู โดย TB จะมีการตรวจคัด
กรอง หากมีขอ 1 ขอใดใน 3 ขอจะสงตรวจเสมหะ ถาผลเปนลบ จะสง chest ถาผล chest ออกมาเปนลบจะตรวจ
CD4 ซึ่งเปนโครงการของสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธรวมกับ TUC มีโรงพยาบาลเขารวม
8 แหง ภาคใตคือ รพ. มหาราช วชิระภูเก็ต สวนภาคอื่น รพ. เชียงรายประชานุเคราะห รพ. ตากสิน รพ. สรรพประ
สิทธิประสงค เปนตน การคัดกรองดวยวิธีนี้จะทําใหวินิจฉัยไดเร็วขึ้น
การบริหารจัดการถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัย ไดรับสนับสนุนจากสปสช. ใหมาเยอะลนที่เก็บ เวลาแจกจะจัดเปนกลองๆ ละ 4 ชิ้น ที่หอง
ยาก็แจกดวยใหหยิบเองก็จะ record ไมได
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คลินิก STI
คลินิกกามโรคอยูที่สสจ. ที่โรงพยาบาลจะใหการรักษาแตมาแบบสัญจร ไมไดมีคลินิกเฉพาะ ไมมี
เจาภาพที่ชัดเจน การทํารายงานไมสม่ําเสมอ สวนใหญสสจ. จะสงตอใหมารับยา ARV
กลุมพนักงานบริการ (Sex worker Female/Male)
ไดมีการจัดบริการคลินิก STI ใหกับกลุมพนักงานบริการและบุคคลทั่วไป การจัดใหบริการโดยรวมมีการ
ดําเนินงานดังนี้
1) การจัดบริการในคลินิกกอนที่จะเริ่มใหบริการ จะมีบริการใหคําปรึกษา ใหความรูเกี่ยวกับ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตรวจ Pap smear รักษาตามอาการ และการติดตามการรักษา
2) การสํารวจโดยจะมีเจาหนาที่ของโรงพยาบาลและ อสม. ที่ผานการอบรมฝายละ 2 คน ลงเยี่ยม
ในพื้นที่ในเขตเทศบาลและตําบลที่รับผิดชอบ สวนนอกเขตที่รับผิดชอบจะเปนหนาที่ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โดยเวลาที่เยี่ยมสํารวจจะดําเนินการในคืนของวันศุกร เสาร และ
อาทิตย
3) การจัดอบรม Sex worker ปละ 1 ครั้ง
4) การบริหารจัดการถุงยางอนามัยจะมีการใหบริการใน 2 ลักษณะก็คือ เมื่อลงไปสํารวจแหลงแพร
จะมีการแจกถุงยางอนามัยใหกับสถานบริการ โดยถาสถานบริการมีพนักงานบริการเกิน 5 คน
จะแจกถุงยางอนามัยใหสถานบริการ จํานวน 2 กลอง กลองละ 100 ชิ้น แตถามีผูมารับบริการ
ที่คลินิกจะแจกให 50 ชิ้น/ราย
งานดาน ANC - PMPCT
1) PMPCT จัดใหมี VCT แลวใหไปรับยาที่ ARV clinic ถาคนที่ CD4 สูงๆ จะสงไปรับยากับ
โครงการของสภากาชาด เพราะมีโอกาสแพ NVP สูง ถาหาก CD4>350 จะแพ NVP ใหไปรับ
Kareta เสริม 12 weeks แพ NVP ให Efavirent แตกอนเขาโครงการสภากาชาดเคยให HARRT
แตหลังๆ มีปญหาแมมาจากตางจังหวัดทําใหติดตามผลเลือดจนถึง 1 ปครึ่งยาก ขอมูลไม
สมบูรณ สวนคนไขที่อายุครรภสูงๆ 20 weeks แลว CD4 ต่ําจะไมแพ NVP ใชกฎความเสี่ยงของ
กรมอนามัย คือยามีใหเฉพาะ 6 สูตร
2) ANC จะมี PHPT ใหยา AZT ตั้งแตยังตั้งครรภ คนไข No ANC เมื่อดูสถิติทั้งป คนไขที่มาคลอด
ฝากครรภ 5,686 คน HIV+ 3 คน (0.93%) สวนคนไข NANC 231 คน HIV+ 11 คน (4%)
ปญหาอุปสรรค
- ประชากรมีการยายภูมิลําเนาจากตางจังหวัดประมาณ 80% เปนคนตางจังหวัดมาทํางาน
คาขาย มีปญหาในการ refer case และการยายสิทธิจากสิทธิ SSS มาเปนสิทธิ UC เพราะขาด
คุณภาพของขอมูล
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- งาน PMPCT ปญหาคือสปสช. ใหเฉพาะ AZT ทั้งที่มีผลงานวิจัยออกมายืนยันแลววา
เปอรเซ็นตการติดเชื้อจากแมสูลูก ถาใช HARRT ติด 2.4% ถาเปน AZT จะติด 8%
- การตั้งตัวชี้วัดไมมีคุณภาพ ตั้งแควาไดรับ AZT ก็พอ ถือเปน definition ที่ไมเพียงพอในการ
รักษา ตองแกไขปญหาที่การตั้งตัวชี้วัดเพราะจะทําใหตัวชี้วัดของจังหวัดไดคะแนนลดลง ตอง
กลับมาดูที่ตนเหตุ กลุมที่ไมมาฝากครรภ คือ กลุมชาวพมา คนเรรอนสัญจร ยังไมทันไดเจาะ
เลือดตรวจ แตตัวชี้วัดนี้ตองนับทั้งหมดไมวาจะเปนพมาหรือใคร
ขอเสนอแนะ
- การใหยา ARV ของประเทศขาดการควบคุมคุณภาพของสถานบริการ บางโรงพยาบาลจายยา
ทุก 3 เดือน 5 เดือน การประเมิน Adherence คอนขางยาก บางที่ใหทุก 6 เดือนสงทาง
ไปรษณียดวย ตรงนี้ควรมีผูรับผิดชอบดูแลปญหาคุณภาพการจายยา
- ตัวชี้วัด PMPCT ขอใหมีการพิจารณาเรื่อง No ANC ดวย
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในหนวยงาน โรงพยาบาลศูนย
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การดําเนินงานของโรงพยาบาลศูนย จะมีสํานักงานปองกันควบคุมโรค และ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเปนผูประสานการทํางาน การประเมินคุณภาพบริการใช HIVQUAL-T งานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธมองวามีความเกี่ยวของกัน เปนปญหารวมกัน และโรงพยาบาลศูนยตองทําใหดี เพราะเปนที่ปรึกษา
ของโรงพยาบาลชุมชน มาตรฐานการประเมินคุณภาพบริการใช ตัวชี้วัด ของ HIVQUAL-T
การจัดบริการในคลินิกยาตานไวรัส
การจั ด บริ ก ารจะเริ่ ม จากเมื่ อ เข า มารั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก จะมี ก ารให คํ า ปรึ ก ษาก อ นตรวจเลื อ ด Pre
counseling เปนแบบตัวตอตัว ถาอายุนอยกวา18 ปจะมีผูเขามาอยูดวยในขณะใหคําปรึกษา เพื่อมีการเซ็นใบ
ยินยอมและมีขอตกลงวาถาผลเลือด positive จะไมมีการบอกผลเลือดในครั้งแรก จะมีการเจาะเลือดซ้ํา ถาผล
เลือดยังเปนบวก จะมีการทํา post counseling และเจาะ CD4 เพื่อวัดภูมิคุมกัน ในกรณีที่ CD4 > 250 ติดตาม
เปนระยะ นัดตรวจ CD4 ทุก 3 เดือน ใน 1 ป ผูปวยจะไดรับการตรวจ CD4 จํานวน 4 ครั้ง ติดตามอาการปวย เมื่อ
CD4<250 สงตอไปที่คลินิกใหบริการยาตานไวรัส เพื่อรับยาตานไวรัสเอดส และเมื่อตรวจ CD4 แลว CD4<250
จะสงตอไปที่คลินิกใหบริการยาตานไวรัส โดยจะใหบริการตามชุดสิทธิประโยชน ทั้ง 4 ดาน
1) บริการใหคําปรึกษาและการตรวจเลือดแบบสมัครใจสําหรับผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (VCT)
2) การดูแลรักษารวมยาตานไวรัสเอดส ใหบริการรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี รักษาโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส และรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง
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3) การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษา การชันสูตรพื้นฐาน ไดแก CBC,
FBS, Triglyceride, total Cholesterol และ SGPT/ALT โดยจะตรวจทุก 6 เดือน การตรวจ CD4
จะตรวจทุก 6 เดือน การตรวจ Viral Load จะตรวจ ปละ 1 ครั้ง
4) การปองการการแพรกระจายโรค (แจกถุงยางอนามัย)
การจัดบริการของคลินิกวัณโรค
ผูที่เขามารับการรักษาในคลินิกวัณโรคจะไดรับการตรวจเลือดหา HIV ทุกราย ถาในกรณีที่ HIV positive
ไมมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นแทรกซอนจะรักษาดวยยารักษาวัณโรคเปนเวลา 2 เดือน แลวจึงสงไปที่คลินิกยาตาน
ไวรัสเอดส ถามีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสชนิดอื่นรวมดวย จะใหการรักษาดวยยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสชนิดนั้นๆ
ไปพรอมกับยารักษาวัณโรค เมื่อครบ 2 เดือนแลวจึงสงตอไปที่คลินิกยาตานไวรัส พรอมทั้งรักษาโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสไปจนกวาจะหาย
กลุมหญิงตั้งครรภ (ANC)
การใหบริการในกลุมหญิงตั้งครรภจะเริ่มจากการใหคําปรึกษาโดยการ Pre-counseling แตจะใหการ
ปรึกษาเปนกลุม เนื่องจากมีขอ จํากัดในเรื่องสถานที่และเรื่องเวลา การใหคําปรึกษาในแตละครั้งจะใชเวลา
ประมาณ 30 นาที ซึ่งถาหากใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลตองใชระยะเวลาคอนขางนาน แตเมื่อเขามาซักประวัติจะ
เขามารับบริการทีละคน เพื่อประเมินความเสี่ยง และเจาะเลือด หลังจากนั้น 2 สัปดาหจะนัดมาฟงผลเลือด ถาผล
เลือด positive จะเจาะเลือดซ้ําอีกครั้ง หากผลเลือดแจงชัดเจนวา positive จะแจงผลเลือดใหผูปวยทราบ กรณีที่
หญิงตั้งครรภ (ANC) ที่รับยาตานไวรัสและปวยเปนวัณโรค เนื่องจากยาที่รักษาวัณโรคมีผลตอยา NVP ในยาตาน
ไวรัส แพทยจะระมัดระวัง เมื่อทราบวาปวยเปนวัณโรคตองเปลี่ยนสูตรยาใหทันที กรณีที่หญิงตั้งครรภ (ANC) ติด
เชื้อเอชไอวีและผลเลือดของคูเปนผลเลือดตาง จะพบวาสวนใหญจะไมบอกผลเลือดตอคูของตน เพราะกอนที่จะ
แตงงานไมเคยบอกคูของตนเองวาเคยมีคนอื่นมากอน กรณีนี้ที่เปนปญหามากเพราะเปนการแพรเชื้อไปสูคนอื่น
อีก และในกลุมนี้จะปองกันไดยาก ซึ่งมีความพยายามที่จะปองกันในกลุมนี้โดยการใหมาตรวจเลือดพรอมกันเปน
คู แตก็นอยมากที่จะใหคูของตนมาตรวจพรอมกัน
ศูนยองครวม
ศูนยองครวมเปนเหมือนหนึ่งองคประกอบที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ ทําใหทํางานไดอยางสมบูรณ
เพราะศูนยองครวมสามารถเขาถึงปญหาและบริบทของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส พรอมทั้งใหคําปรึกษาผูติด
เชื้อไดเปนอยางดี และเมื่อทราบปญหาที่ยุงยากพยาบาลพี่เลี้ยงจะเปนผูที่ลงพื้นที่ทํางานรวมกัน การพัฒนาศูนย
องครวมใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน ควรมีการใหการสนับสนุนและใหความรูอยางตอเนื่องเพื่อการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ แตในสวนนี้สปสช. ไมไดเห็นความสําคัญ ไมเขาใจแนวคิดของศูนยองครวม เพราะงบประมาณที่
ไดรับจาก Global Found และสปสช. ที่ใหมีความแตกตางกัน Global Found จะซื้อแนวคิดในการดําเนินงาน มี
กรอบการดําเนินงานและรูปแบบที่ชัดเจน แตสปสช. ไมซื้อแนวคิดแตเนนการรักษาที่ตอเนื่องตลอดชีวิต มองผูที่
ติดเชื้อเอชไอวีแลว ไมไดสนใจกวางออกไปถึงกลุมที่ยังไมติดเชื้อ
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การดูแลผูไดรับผลกระทบ
การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบทางดานเอดส โดยมีนักสังคมสงเคราะห เปนตัวแทนที่ใหการชวยเหลือ
ดานสังคม การจัดหาทุน ขึ้นทะเบียนผูที่ตองการเงินชวยเหลือ ชวยเหลือครอบครัวผูติดเชื้อ และเด็กที่มีปญหา เชน
เด็กไมไดเรียนหนังสือเปนผลกระทบจากการที่พอแมติดเชื้อ เพราะขาดรายได จะหาแหลงทุนที่สนับสนุนใหได
เรียนหนังสือ
ปญหาอุปสรรค
- อัตรากําลังไมเพียงพอ
- ภาระงานคอนขางมาก
- ไมมีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ขอเสนอแนะ
- สปสช. ควรเห็นความสําคัญของศูนยองครวม
- จัดงบประมาณมาพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส
- ความเนนเรื่องการปองกันมากขึ้น
- นโยบายที่จะกําหนดการดําเนินงานตองชัดเจน
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในหนวยงาน โรงพยาบาลชุมชน
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
งาน ARV-TB
บริการใหคําปรึกษา (VCT) โดยทํา pre-counseling ไดทั้งหมด การตรวจคัดกรอง TB ในผูติดเชื้อเอชไอวี
ทําทุกราย สวนการตรวจคัดกรอง HIV ในผูปวย TB ทําทุกราย 100% เชนกัน การสงตอผูปวยของทั้ง 2 คลินิก เมื่อ
รักษา TB ครบ 2 เดือนผานระยะเขมขนแลวก็รับยาตานตอที่คลินิก TB ดวยเลย ใชทีมงานเดียวกัน สถานที่
เดียวกัน แพทยก็คนเดียวกันเพียงแตแยกวันใหบริการ
การจัดคลินิกบริการทุกวันจันทร-พฤหัสบดี ถาเปนคลินิกสําหรับผูหญิงจะชื่อโรมาคลินิก สวนคลินิก
สําหรับผูชายชื่อสบายดีคลินิก เปน one stop service โดยเจาหนาที่ทําหนาที่เปนทั้ง HIV-Co และ TB-Co
ใหบริการผูปวยอยู 200 กวาราย นัดรับยาแค 1 เดือน และบันทึกขอมูลเอง
คลินิก ARV เด็กไมมี เพราะไมมีแพทยเฉพาะ/หมอเด็ก จึงสงไปที่โรงพยาบาลทั่วไป มีโครงการเสริมสราง
ศักยภาพการดูแลเด็กที่ติดเชื้อจากโรงพยาบาลชุมชน (CAN) การดูแลผูปวยเด็กในตางอําเภอโดยโรงพยาบาล
อําเภอ โดย 2 เดือนแรกเด็กจะไดรับการดูแลที่โรงพยาบาลมหาราชหลังจากนั้นดูแลเอง
กลุมพนักงานบริการ (Sex worker)
สถานการณผูที่เขามารับบริการ สวนใหญเปนคนที่ทํางานบาร ในชวง high season จะมารับบริการ
ประมาณ 10-15 คนตอวัน จากจํานวนผูปวยที่เขามารับบริการตรวจรักษา 500-600 คน พบ 1.6-2% ที่เปน HIV+
อาชีพสวนใหญคือ รับจาง สถิติการเขามารับบริการ ถาเปนชวง Low season ประมาณ 30-40 คน/วัน หากเปน
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ชวง hegh season จะเปน 50-100 คน/วัน ในหญิงบริการจะพบการติดเชื้อเอชไอวีนอย โดยจะเขามารับบริการ
ตรวจและรับถุงยางอนามัยทุก 2 สัปดาห
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM)
จากสถานการณผูที่เขามารับบริการจํานวน 500-600 คน จะพบ MSM ที่เปนพนักงานบริการประมาณ
19-20% การเขามารับบริการกลุม MSM จะมารับถุงยางอนามัยไปเปนกลองๆ เพื่อสําหรับแจกกันเองดวย สวน
การติดเชื้อในกลุม MSM พบนอยสวนใหญจะพบโรคหูดมากกวาประมาณ 6%
การรวมกลุมของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เจาหนาที่ใหขอมูลวา กลุมแกนนําจะทํารวมกับ TUC และสบายดี
คลินิก โดยเปนผูประสานงานโครงการ ใหบริการชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จัดเปน Drop in centre และการ
ใหบริการ (ตรวจรักษา สงเสริมปองกัน VCT ทุกราย) กลุมอันดามันพาวเวอร จะเปนหนวยงานยอยของสมาคมฟา
สีรุง ทํางานเนน outreach เนนการติดตามเพื่อน Case management การเยี่ยมเพื่อน: hotline และชวยงานใน
คลินิก ARV
แรงงานขามชาติ Migrant
ในโรงพยาบาลอําเภอขนาดเล็ก ปญหาสวนใหญของกลุมแรงงานขามชาติ/ชาติพันธ ก็จะมีปญหาในเรื่อง
เอดสมากพอสมควรในเรื่องที่ไมไดขึ้นทะเบียนผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย ทั้งจากไมยอมขึ้นทะเบียนเองและไม
มีสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียน เมื่อจําเปนที่ตองรับยาตานไวรัสจะตองเปนภาระของโรงพยาบาล สวนในโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดใหญกวาสามารถจายเงินซื้อยาเองได พมาจึงมารับบริการอยู 25 คน มีบัตรถูกกฎหมาย สวนผูที่รับยา
ตานไวรัสภายใตโครงการ NAPHA Extension มี 2 คน เปนคนไทยพลัดถิ่น ซึ่ง NAPHA Extension ทั้งเขต 11 มี
โควตา 113 คน ตอนนี้เกินแลวสงเขาไปอีกก็ไมได หนวยงาน NGO ที่ทํางานดานเอดส มีมูลนิธิศุภนิมิตขามารวม
นานแลว และปจจุบันก็ยังทํางานอยู ดูแลแรงงานตางดาว เรื่อง TB และ HIV
การดําเนินงานดานเอดส /IDU
งานเอดสและ IDU เปนหนาที่หลักที่ตองดําเนินงาน เพราะบริบทของอําเภอเปนพื้นที่ชายทะเลในกรณีที่มี
ผูปวยมาจาก 4 ตําบลในแถบชายทะเล ที่เปน TB หรือมาดวยเรื่องยาเสพติด ก็จะมีปญหาสุขภาพจิตดวย เพราะ
เปน multi drug การจัดบริการยาตานไวรัสประกอบดวย counseling (VCT) การตรวจระดับเม็ดเลือดขาวชนิด
CD4 การตรวจ viral load การตรวจโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (OI) VDRL Pap smear และมีการประเมินผลดวยดวย
โปรแกรม HIVQUAL–T ปละครั้ง
งานดาน ANC - PMPCT
จัดหนวยบริหารที่โรมาคลินิก ถาพบ HIV+ จะทําการตรวจ CD4 และรับยาโครงการ PMPCT โดยป 2552
พบแมที่ตั้งครรภติดเชื้อเพียง 1 ราย สวนเปอรเซ็นตเด็กติดเชื้อจากมารดา ยังไมเจอแตก็บอกไมได 100% เพราะ
ตามตอไมได
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การทํารายงาน HIVQUAL-T
การทํารายงาน HIVQUAL-T ใชขอมูลจาก Hospital OS ฐานขอมูลของโรงพยาบาลเอง ดูขอมูล CD4
กอน หาก VL>2,500 copy จะสงตรวจ Drug resistance ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รอผลการตรวจประมาณ 2
สัปดาห-1 เดือน มีผูปวยดื้อยาประมาณ 10 ราย มีการตรวจ pap smear ปละ 1 ครั้ง
การบริหารจัดการถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัยไดรับสนับสนุนจาก TUC สปสช.และสสจ. สนับสนุนดวยสวนหนึ่ง ขนาด 52 นิ้ว ไม
เพียงพอ สวนขนาด 54 นิ้ว ก็มีเขามาขอดวย สัดสวนควรจะเปน ขนาด 52 นิ้ว:49 นิ้ว สัดสวน 70%:30% และควร
สนับสนุนเจลหลอลื่นดวย
การจัดกิจกรรมเชิงปองกัน
มีทีมเชิงรุกออกใหความรู และตรวจบัตรโดยตํารวจ ออก Boot ตามงานตางๆ จัดนิทัศการใหความรู
ออกไปสอน มีการจัดงาน Gay Festival ผูรวมงานทั้งคนไทยและชาวตางชาติ
งานวิจัย มีการทําวิจัยกับสํานักระบาด
ศูนยองครวม
อาสาสมัครที่นี่เปนแคชมรมในรพ. ยังไมเปนศูนยองครวม กิจกรรมที่ชมรมทํารวมกัน คือ การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร เลมเกมส และมารับบริการโดยมีแพทยมาตรวจสุขภาพ และเภสัชกรมาจายยา
ขอเสนอแนะ
1) การสนับสนุนกลุมMSM ในการสงไปอบรมเรื่องการใชถุงยางอนามัย การใหคําปรึกษา
2) อยากใหมีการ update เรื่องยา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบอย จากที่สคร. เคยทําใหก็หางไปเปน
ปแลว
3) ภายใตสปสช. มีปญหาเรื่องสิทธิคนไข บันทึกขอมูลการใหบริการแลวเบิกเงินไมไดเพราะผูปวย
ยายที่ทํางาน
กระบวนการทํางาน/ การบูรณาการงานเอดสในหนวยงาน NGO มูลนิธิบานเพื่อชีวิต
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การดําเนินงานดานเอดสของมูลนิธิบานเพื่อชีวิต จากสถิติ (ขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
พบวา จังหวัดมีอัตราผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส เปนอันดับ 1 ของภาคใตและเปนอับดับ 2 ของประเทศ และกลุม
เสี่ยงก็ขยายไปในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย พนักงานบริการ แรงงานที่มีการเคลื่อนยาย พนักงานโรงแรม
แมบาน มูลนิธิบานเพื่อชีวิตไดดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบทางดานเอดส ทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม กิจกรรมที่ดําเนินงาน ประกอบไปดวย
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1) การสงเคราะหเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่พอ
แมเสียชีวิต ที่ญาติพี่นองไมสามารถเลี้ยงดูได
2) การฝ ก อาชี พ พร อ มทั้ ง ให ที่ พั ก พิ ง แก ห ญิ ง ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบด า นเอดส สร า งทั ก ษะอาชี พ ที่
เหมาะสม
3) การป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ นกลุ ม เป า หมายต า งๆ คื อ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ให
คําปรึกษา การสรางแกนนํา การเผยแพรเอกสารและการจัดรายการวิทยุ เพื่อสงเสริมใหเขาใจ
ความรูในเรื่องโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในตอนนี้ focus ไปที่กลุมเยาวชน ในเด็ก
มัธยมศึกษาขึ้นไป
4) การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เยี่ ย มผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ผู ป ว ยเอดส ให คํ า ปรึ ก ษาด า นสุ ข ภาพ พร อ มทั้ ง หา /
แนวทางชวยเหลือดานสังคม
สวนการดูแลผูที่อยูในมูลนิธิ ไดแก การใหคําปรึกษา ประสานงานกับโรงพยาบาลในพื้นที่เรื่องใหดูแล
การรับยาตานไวรัส และมีการประเมินทุก 6 เดือน วาจะดําเนินงานตอหรือไม
งบประมาณที่สนับสนุน สวนใหญจะมาจากการเขียนโครงการ เชน การอบรมกลุมเครือขายผูติดเชื้อ จะ
ไดงบประมาณจาก สคร. และมี กพอ. ภาคใต สนับสนุนการทํางานของ NGO แตไมมีการสนับสนุนตอเนื่อง
ตองการใหราชการ/ทองถิ่น/จังหวัด ใหความชวยเหลือ
ปญหาอุปสรรค
1) การถูกกีดกันทางสังคม ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสบางคนถูกกีดกันในเรื่องการสมัครงาน ไม
วาจะเปน โรงแรม บริษัท พนักงานสปา หรือแมกระทั่งวัดบางแหงที่ไมยอมใหผูติดเชื้อบวช
2) เยาวชนในป จ จุ บั น มี ร สนิ ย มการมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นวั ย อั น ควร เยาวชนได รั บ ค า นิ ย มและ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
1) มูลนิธิเปนหนวยงานที่ชวยแบงเบาภาระของทางราชการ อยากใหมีงบประมาณสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง
2) การดําเนินงานดานการปองกันมีความสําคัญ อยากใหเนนในเรื่องการปองกัน เพราะในปจจุบัน
งานดานการปองกันออนลงไปมาก
3) อยากให ใหโอกาสผูติดเชื้อในทุกๆดาน
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ศูนยอภิบาลผูเดินทางทะเล (บานสุขสันต)
สถานการณ/ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
งบประมาณไดรับจากมูลนิธิรักษไทย ในการดําเนินงาน Drop-In Centre ภายในศูนยพักใจนี้จะมีการให
คําปรึกษา และการแจกถุงยางอนามัย
สภาพปญหาการทํางานพบวามีตางดาวประมาณ 80,000 คน แตขึ้นทะเบียนเพียง 20,000 คน และเขา
เมืองอยางไมถูกระเบียบ ซึ่งตองชวยเหลือทุกคน เพราะบางคนก็ผานขบวนการคามนุษยเขามา ตองใหการ
ชวยเหลือในเรื่องการรักษา การดูแลสุขภาพ ที่ผานมาตํารวจจะไมคอยสนใจกับแรงงานตางดาวที่เปนเอดส สวน
ใหญจะเรียกบานสุขสันตเปนผูดูแล สาเหตุการติดเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ และการใชเข็มฉีดเฮโรอีนซึ่งพบ
บาง
เรื่องการรับยาตานไวรัส เมื่อเราสงผูปวยไปที่โรงพยาบาลจะพบวา การใหบริการใน NAPHA Extension
โควตาเต็มแลว ตองระงับการรักษาไวกอน ทําใหมีผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสเสียชีวิต โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบ
และการติดตามผูปวย โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบบอยคือ วัณโรค รองลงมาคือCPM และ PCP การติดตามดูแล ผู
ติดเชื้อเอชไอวี ที่เปนลูกเรือพบวาไมคอยมีเวลาตองออกเรือ ในกลุมนี้ตองคอยปองกัน เพราะเมื่อกลับมาจากเรือ
จะมาเที่ยว เมื่อมีเรือเขามาก็จะรูวาตองขอถุงยางอนามัยเพิ่ม พนักงานบริการหญิงมักจะเตรียมถุงยางอนามัยไว
เมื่อมีเรือเขามาลง และตั้งจุดจายถุงยางอนามัยมีจํานวน 30 จุด โดยจะแจกฟรีที่ทาเรือ และรานคาราโอเกะ เมื่อ
เจ า หน า ที่ ไ ปคุ ย กั บ หญิ ง บริ ก ารพบว า มี บ างคนใช แ ละบางคนไม ใ ช เ มื่ อ ถึ ง เวลาที่ อ ยากจะกลั บ บ า นจะเป น
ผูดําเนินการชวยสงกลับที่ดานระนอง และดานเจดียสามองค
ปญหาอุปสรรค
1) เรื่องการสื่อสาร เนื่องจากมีความแตกตางทางดานภาษา ทําใหสื่อสารไมเขาใจ
2) การทีเ่ ขาเมืองมาอยางผิดกฎหมาย เมื่อจะใหความชวยเหลือเปนไปดวยความลําบาก
3) แรงงานขามชาติที่ติดเชื้อเอชไอวี ทํางานเปนลูกเรือ เมื่อตองติดตามการกินยาตานไวรัส ทําได
ดวยความลําบาก
4) บางคนไมใชถูงยางอนามัย ทําใหปองกันการแพรเชื้อไดยาก
ขอเสนอแนะ
1) อยากใหหนวยงานอื่นๆ นอกเหนือหนวยงานสาธารณสุข ใหการสนับสนุน
ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส (Human Rights)
สิทธิดานยาตานไวรัส มีการกระจายยาตานไวรัสอยางทั่วถึง ใหไดรับบริการตามชุดสิทธิประโยชนทั้ง 4
ดาน การคุมครองสิทธิ มีการรักษาความลับของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสเปนอยางดี ชื่อคลินิกที่ใหบริการ จะไม
ระบุวาเปนคลินิกเอดส จะใชชื่อคลินิกติดตามการรักษา ไมลงบันทึกการรักษาในบัตรประจําตัวผูปวยวาติดเชื้อเอช
ไอวี จัดบริการแยกวันสําหรับผูที่ไมเปดเผยตัว นอกจากนี้ยังมีการเปดชองทางใหรองเรียน การยอมรับในชุมชน
นอกจากนี้ยังพิจารณาจริยธรรมในสิทธิของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสดวย
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ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส (Monitoring, evaluation, research and knowledge management)
การติดตามประเมินผล
งาน TB
การดําเนินงานเปนศูนยสาธิต โครงการพัฒนารูปแบบการรักษา TB ไมไดเปดบริการ จัดการคนหาผูปวย
โดยการตรวจเสมหะ วิธีการรักษาคือ DOT แบบมีพี่เลี้ยงอยางตอเนื่อง เปนการทํางานที่ตอบสนองนโยบาย เนน
ในยุทธศาสตรที่ 2 โดยเนนการทํา DOT การดูแลผูปวยกินยาตอหนา ซึ่งถาไมทํา DOT จะตามเรื่อง Adherence
ไมได ถือเปนหัวใจหลักจะใหใครเปนพี่เลี้ยงในการใหเห็นตอหนา
ศูนยวัณโรคคิดจะเปดใหคนทั่วไปเขามาที่ศูนย แตตอนนี้ทําเปน Integrated program เขาไปสู unit ของ
อําเภอกับโรงพยาบาล แตสคร.11 จะคงไวเรื่อง DOT เปนศูนยสาธิตเนนในกลุมผูปวยเปนหลัก โดยใน Phase I:
การใหญาติเปนคนดูแล ดูจาก reference ตัวเลขจากระบาดวิทยา TB มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สรุปวา
การใหญาติดูแลไมมีประสิทธิภาพ มีการศึกษา DOT มีมาตั้งแตป 2539 เพื่อหาคําตอบวาญาติดูแลไดหรือไม
CDC ระบุไวชัดเจนวาไมสมควรเปนพี่เลี้ยง WHO ระบุชัดเจน DOT ไมควรใหญาติดูแล
วัณโรคเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบบอยที่สุดของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และเปนเพียงโรคเดียวที่แพรมา
สูคนปกติไดโดยทางอากาศ การผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส เริ่มทํารวมกับสวนกลางป 2003-2004 จัดทํา
เปนคูมือ TB-HIV ใชงบจากแผนดิน งบประมาณปกติ และงบประมาณ GF round I เปนตัวเชื่อมที่สําคัญ โดยงาน
TB-HIV เชื่อมกันที่การคัดกรอง เราจึงคิดรูปแบบการคัดกรองใหมีการเชื่อมตอตรงนี้ โดยคลินิกTB ตองคัดกรอง
HIV สวนคลินิก HIV ก็ตองคัดกรอง TB นโยบายสวนกลางแนะนําการคัดกรองเพียง 1 กลุม คือคัดกรองใน New
case ในการทํา VCT ในรายงาน TB-HIV01 แตในเขต 11 สคร. มีขอเสนอแนะวาไมพอถาคัดกรองเฉพาะวันที่
VCT เพราะผูปวย HIV มีโอกาสติด TB ไดตลอด การคัดกรองในผูปวย TB ใหมีการคัดกรอง HIV ในประเทศที่มี
ความชุกของผูปวย HIV ใน TB 5% ขึ้นไป ประเทศไทยอยูที่ 12% ดังนั้นตองทําการคัดกรอง 100% โดยตองยึด
หลักความสมัครใจ VCT แตมีการ promote การคัดกรอง DCT: Diagnostic counseling and Testing สวน UN
promote PICT: Provider initiative counseling and Testing การโนมนาวใหตรวจเลือดโดยเจาหนาที่
งานเดน
การวินิจฉัย TB ตางจากเขตอื่น โดยการวินิจฉัย/คัดกรองอยูใน UC อยูแลว แตทางเขต 11 เขตเดียวที่
ยังใหการสนับสนุนน้ํายา ตลับ แผนslide เพราะ 1) ใหเหตุผลเรื่องการเขาถึง เพราะคนนอกสิทธิจะไดรับการตรวจ
ลาชา ทั้งคนไทยพลัดถิ่น คนในเรือนจํา พมา 2) External Quality Assessment (EQA) ขอกําหนดของ WHO
กําหนดวา การยอมตองเปนวิธีเดียวกัน (แบบรอน/แบบเย็น) ถาไมมีการสนับสนุนไปใหโรงพยาบาลจะจัดซื้อเอง ก็
จะตางกัน ดังนั้นถาจะคงคุณภาพตรงนี้ไวเราจึงตองสนับสนุนน้ํายาเอง
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ขอเสนอแนะ
การคัดกรองวัณโรคควรจะดําเนินการใน 3 setting คือ setting 1 คัดกรองในวัน VCT setting 2 คัดกรอง
TB ในวันที่มีการทํากิจกรรมกลุม ใครมีอาการไอใหแจงเจาหนาที่ ใหผูติดเชื้อพบแพทยทุกราย ใหผูติดเชื้อหรือ
พยาบาลเตือน setting 3 OPD: routine service แผนกอื่นๆ ที่ใหบริการทัว่ ไป
- ควรสร า งการ apposed
กั บ ผู ป ว ยให ส มั ค รใจตรวจ จั ด อบรมให เ จ า หน า ที่ รู จั ก basic
counseling ได 1) ตองสังเกตไดวาผูปวย TB มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติด HIV 2) สังเกตอาการของ
ผูปวย TB ที่จะปวยเปนเอดส เพื่อใหเริ่มยา ARV ใหเร็วที่สุด
- การสราง perception ในเชิงชุมชน การพัฒนาเชิงปองกัน การเปลี่ยนแนวคิดจากเนนเรื่องโรค
มาเปนเนนการปองกัน
การดําเนินงาน HIVQUAL–T
สคร.11 เริ่มดําเนินงาน HIVQUAL-T ตั้งแต ป 2549 นํารอง 7 โรงพยาบาล และในป 2550 อบรม
เจาหนาที่ทั้ง 82 โรงพยาบาล แตมีโรงพยาบาลที่สนใจจะทําจริงๆไมเกิน 19 โรงพยาบาล หลังจากที่ทําเสร็จแลว
โรงพยาบาลไหนที่ตัวชี้วัดต่ํา จะเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพ (QI) ดานนั้นๆ เชน การทํา Pap smear ต่ํา หรือทํา
QI ARV ก็เขียนของบประมาณมาเพื่อทําโครงการ ซึ่งแตละโรงพยาบาลจะไดงบประมาณปละ 20,000 บาท ใน
การทํา QI ที่ต่ํา
หลักการของ HIVQUAL-T ก็คือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของโรงพยาบาล จากเมื่อกอนที่ตาง
คนตางทํา การดูแลผูปวยก็เพราะมีผูปวยเขามาแลวก็ตองดูแล เมื่อมาเริ่ม ARV ป 2544 เริ่มเปนโครงการนํารอง
ใน สคร.11 ไดโควตาดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสมา 71 ราย และไดอบรมใหโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ทั่วไป จํานวน 7 โรงพยาบาล มีหลักการดูแลตาม glide line มีโควตาโรงพยาบาลละ 10 ราย แตมีโรงพยาบาล
มหาราชที่ได 11 ราย โรงพยาบาลก็ดูแลตามยถากรรม ดูแลมาสักพักหนึ่ง HIVQUAL-T ก็มาขยายวา ที่ดูแลผูปวย
ดูแลอยางไมเปนระบบ ระบบHIVQUAL-T ก็จะไดรูวาที่ดูแลผูปวย ตัวชี้วัด 6 ตัวผานหรือไม ดูแลเปนระบบจริง
หรือไม ตัวชี้วัด 6 ตัวประกอบดวย 1) การใหยาตานไวรัส ARV 2) การดูแลเรื่องโรคติดเชื้อฉวยโอกาส OI 3) STI
4) Pap smear 5) การติดตาม CD 4 และ 6) ตัวชี้วัดเสริมตองแลวแตโรงพยาบาลจะดําเนินงาน
เมื่อ HIVQUAL-T วัดแลวจะรูวาที่ใหบริการมามีคุณภาพหรือไม เชน Pap smear บางโรงพยาบาลไมได
วัดเลย ผลการวัดเปน 0 และอยาง ARV บางแหงรายงานวาตองให 100 % จริงหรือไม ไดกี่ % ก็รายงานไป อยาง
นอยใหสถานบริการรับทราบวาที่ใหบริการไปตามตัวชี้วัดผานหรือยัง ตัวชี้วัด 6 ตัวสามารถทําไปไดถึงเปาหมาย
หรือยังและจะมีการเปรียบเทียบในแตละป โรงพยาบาลสามารถประเมินการทํางานของตนเองได นอกจากนั้นแลว
ในระบบรายงาน HIVQUAL-T ยังมีการประเมินโครงสรางดวย เชน ดูวาผูอํานวยการใหความสนใจหรือไม มี
ทีม งานครบทั้ง 5 ด า นหรื อ ไม มี ก ารประชุ ม ที ม งานหรื อ ไม โครงสร า งจะมี ห ลายตั ว ประกอบกั น ประมาณ 6
โครงสรางแตมีตัวชี้วัดที่แยกยอยออกไป มีระดับคะแนน งบประมาณที่สนับสนุนในชวงแรกเปนของ TUC และ
หลังจากที่ สปสช. มารับงานการใหบริการยาตานไวรัส ในเดือนเมษายน 2550 และไดมาทํางานรวมกับกรม
ควบคุมโรค จึงใหงบประมาณมาจากสปสช. แตยังรับผานกรมควบคุมโรค แบบฟอรมที่ใชจะเหมือนเดิม การสง
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ขอมูลรายงาน ก็ขึ้นอยูกับแตละเขตวาจะบริหารจัดการอยางไร ในสวนของ สคร.11 จะใหสงผานทางจังหวัดและ
จังหวัดจะเปนผูสงมาที่สคร. อีกครั้งหนึ่ง และสคร.จะสงเขา CQI (CQI เปน website ของ TUC ที่กรมควบคุมโรค
ทํารวมกับ TUC (www.cqihiv.com))
การไดรับงบประมาณจาก Global found กิจกรรมที่ไดงบประมาณสนับสนุนก็คือ
1. NAPHA Extension การเขาถึงยา เนนการพัฒนาบุคลากร
2. CAN เปนโครงการพัฒนาดูแลเด็กระหวางโรงพยาบาลแมขา ยและโรงพยาบาลชุมชน
การดําเนินงานใหยาตานไวรัสเอดส NAPHA Extension โรงพยาบาลที่ทํา NAPHA Extension 31 แหง มี
คนไข 118 ราย เปน Migrant แตในชวงเริ่มตนจะเปนการใหยาในคนไทยที่ไมมีเลข 13 หลัก แตก็มีบาง
โรงพยาบาลที่ใหคนไขที่เปนสิทธิขาราชการที่ไมเปดเผยตัว แตสคร.แจงไปวาไมได เพราะถาโครงการนี้ถอนตัวไป
เมื่อไหรจะลําบาก ดังนั้นโรงพยาบาลจะพยายามยายสิทธิใหกลับไปเปนเหมือนเดิม ในปจจุบัน จํานวน 117 คน
เปนเด็ก 8 ราย ที่เหลือ 109 ราย เปนผูใหญ case จะเยอะที่จังหวัดระนอง
ระบบรายงาน การคียขอมูลโรงพยาบาลจะคียขอมูล มี 2 อยางที่ตองบันทึกก็คือ การบันทึกในเลมสีชมพู
ก็คือ NAPHA Extension NO. แลวนําขอมูลไปคียในโปรแกรมสําเร็จรูปแตไมไดเปนระบบ Online ขอมูลมีความ
สมบูรณแตอาจจะไมถึง 100 % และทาง สคร. ไดลงพื้นที่สุมดูความครบถวนของขอมูลจังหวัดละ 1 โรงพยาบาล
จะขาดความครบถวนเรื่องลงขอมูล CD 4 บาง ผูปวยไมมาตามนัดบาง การนําขอมูลจาก NAPHA Extension มา
ใชประโยชน ในสวนนี้ทาง สคร.11 ไมไดนํามาใชประโยชน มีเพียงการนํามาดูวาเปนคนไขประเภทไหน ตางดาว
ไทยผลัดถิ่น หรือไม หรือขาราชการ/ประกันสังคมที่แอบมาใชสิทธิ NAPHA Extension
หากหมดงบประมาณจาก Global found ในสวนของ สคร. ก็ไมรูวาจะดําเนินงานอยางไร เพราะไมมี
งบประมาณ เพราะมีหนาที่ก็คือรับจากสวนกลางแลวมาขยายในพื้นที่ อํานาจการตัดสินใจเรื่องงบประมาณ ขึ้นอยู
กับทางกรม ตอนนี้ยังไมเคยคุยถึงอนาคตวาจะทําอยางไร
บทบาทหนาทีข่ องสคร. ในการบูรณาการดานเอดส
สคร. ทําทุกเรื่องในดานเอดส เปนผูประสานระดับจังหวัด ติดตามเครือขาย ติดตาม NGO บูรณาการทั้ง
ดาน care ปองกัน และ Lab ทําทุกอยาง จัดพัฒนาองคความรูใหโรงพยาบาล บุคลากร 5 ดาน มี แพทย พยาบาล
เภสัชกร ผูใหคําปรึกษา LAB โดยไดงบประมาณมาจาก สปสช. มีปญหาเรื่องการสง LAB ก็จะคอยใหคําปรึกษา
ในดาน LAB ของสคร. ในตอนนี้ตรวจ Viral load และกําลังจะ Set ระบบการตรวจ DR ขึ้นมา รอบริษัท
มาติดตั้งอุปกรณใหเสร็จ
ปญหาอุปสรรค
− โครงสรางไมชัดเจน ผูบริหารก็ตัดสินใจในระดับบริหาร สวนผูปฏิบัติก็ตัดสินใจอีกระดับหนึ่ง ไมเหมือนกัน
หาตัวหลักที่จะทํางานเต็มตัวไมมี ยังแยงงานกันอยู
− กําลังคนไมเพียงพอ จากการทีจ
่ ะตองออกไปนิเทศเอดสบูรณาการทุก 3 เดือน
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−

−

ปญหามีเรื่องการจายยาของสถานบริการเนื่องจากยามีจํากัด มาตรฐานในการดูแลยังขาดเรื่องการ
ติดตามผูปวยที่รับยาแลวหายไป
บทบาทไมชัดเจนในทางวิชาการ เพราะไมมีแหลงที่จะเปนขอมูล อยางเมื่อกอนมีศูนยสาธิต TB และ STI
เปน model ที่จะทํางานวิชาการได ตอนนี้ไมมีอะไรที่จะสรางวิชาการ

ขอเสนอแนะ
การพิจารณาเพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสใหไดรับยาตานไวรัส ควรใหไดรับตามสิทธิ เชนสิทธิ
ขาราชการ/สิทธิประกันสังคม เพราะหากหมดงบประมาณจาก Global found ในการสนับสนุน โครงการ NAPHA
Extension โรงพยาบาลจะไดไมตองรับภาระในสวนนี้
5 ผลการดําเนินงานภาพรวมตามยุทธศาสตร องคกรพัฒนาเครือขายและประสานการปฏิบตั ิการในเขต
ภาคตะวันออก
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2550-2554
กระบวนการและผลการดําเนินงานในภาพรวม
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ในทางทฤษฎีการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี อาจทําไดโดยการงดเวนการมีเพศสัมพันธและ
การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ แตในทางปฏิบัตินั้น แนวทางดังกลาวอาจทําไดยาก เนื่องจากเปน
แนวทางที่เกี่ยวของกับปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และอารมณความรูสึก ดังจะเห็นไดจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคเอดสในภาพรวมเขตภาคตะวันออก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) มีวิธีการทํางาน
บูรณาการระดับเขต กลาวคือ การรวมเอาหนวยที่แยกมารวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงคในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สถานการณการแพรระบาดในเขตภาคตะวันออกจะพบปญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุน เยาวชน
แรงงาน กลุมผูใชสารเสพติด กลุมบริจาคเลือด กลุมขายบริการ และชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดยมองภาพรวม
การติดเชื้อเอชไอวีจึงเกิดจากการมีเพศสัมพันธเกือบทั้งหมด สคร. รับดําเนินการตามนโยบาย หรือตามแผนงาน
ของกรมควบคุ ม โรค แต เ นื่ อ งจากมี ก ารกระจายอํ า นาจสู ท อ งถิ่ น สปสช.จึ ง เป น ผู ดู แ ลหลั ก และ สคร. ได
เปลี่ยนแปลงบทบาทของผูรับผิดชอบ เปนที่ปรึกษา สนับสนุนและนิเทศติดตามงาน
ดานการรักษาดวยยาตานไวรัสครอบคลุมทุกรายที่เปดเผยตัว เขาเกณฑไดรับการตรวจรักษา และมีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก สวนที่ยังไมครอบคลุมจะเปนกลุมคนชายขอบ ซึ่งไดรับการสนับสนุนยาตานไวรัส
จากโครงการ NAPHA Extension ซึ่งระยะหลังถูกลดโควตาลง ใหเหลือเพียง 2,000 รายทั่วประเทศ สําหรับคน
ไทยที่มีสิทธิอื่นๆ จะผลักดันใหไปรับบริการตามสิทธิที่ควรจะไดรับ ทั้งนี้ สคร. ยังเนนในเรื่องของบริการสวนที่
เขาถึงยาก รวมทั้งการดําเนินการเพิ่มเติม เชน ในกลุมแรงงานตางชาติ กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ประชาชน
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ที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก การรวบรวมขอมูลทางสถิติ สถานการณนั้น ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนโลก (Global Fund)
ดานการปองกัน มีการสนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรเอกชนสาธารณประโยชน (NGO) โดย NGO จะ
เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน และนําไปดําเนินการ รวมทั้งผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งมีการเชื่อมโยงนโยบายแผนพัฒนา
สาธารณสุขฯ ฉบับที่ 10 รวมกับแหลงทุนตางๆ
เมื่อแหลงทุน/กองทุนเปลี่ยนมือไปอยูที่ สปสช. เปนสวนใหญในเรื่องการปองกันดูแลรักษา สคร. ไดมีการ
ปรับกระบวนการทํางาน แตการประเมินและติดตามผลไมสามารถทําไดเต็มที่เนื่องจาก ไมไดดําเนินการเอง สคร.
เปนลักษณะของการนิเทศติดตาม (Supervision) โดยดําเนินการในงานปกติ ไมสามารถใหคําแนะนําเรื่อง
กระบวนการทํางานไดโดยตรง เพราะไมใชผูใหการสนับสนุนงบประมาณ การเสนอแนะทั่วไป ไดผานทางผูตรวจ
ราชการ เพื่อสั่งการใหดําเนินการในตอนที่ออกนิเทศติดตาม
ดาน LAB ใชผลในการเฝาระวังการดื้อยา viral load 1 ครั้ง CD4 2 ครั้ง โดยสปสช. และ Genotype
ปญหาคือ การกระจายการตรวจที่โรงพยาบาล สคร.ไมไดถูกเลือกใหเปนสถานบริการ ไมสามารถใหบริการดาน
การตรวจรักษา และเบิกจายงบประมาณจาก สปสช. การตรวจจีโนไทป ทําไดเพียงในโรงพยาบาลพระปกเกลา
และโรงพยาบาลชลบุรีเทานั้น
การนํายุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตร มาประยุกตใช สคร. ไดนํามาเปนประเด็นในการวิเคราะห SWAT
เพื่อการทํางานและวางแผนการทํางานตามยุทธศาสตร ไมไดดูภาระงานตามกรอบงบประมาณ แตจะพิจารณาวา
ในแตละยุทธศาสตร สคร. จะทําอะไรบาง ดําเนินการอยางไร รวมทั้งเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการให
ความรู ทักษะการทํางาน โดยการ Training และมีการทํางานดาน TB/HIV ไปพรอมกัน ในสวนของการปองกัน
รักษา มีการดําเนินการตามมาตรฐานประเมินมาตรฐาน HIVQLT ของ TUC
ดานงบประมาณ มีการนํา STI balance score card มาใชในการวางแผนใชงบประมาณกรมควบคุมโรค
GF ไดสนับสนุนงบประมาณในการติดตามถุงยางอนามัย ใหเปนไปตามมาตรฐาน มีการสนับสนุนงบประมาณ
จากสวนกลางใหแกกลุมเปาหมาย ชุมชน โดยเขียนโครงการของบประมาณ เสนอกรอบการทํางาน เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
การจัดเวทีสรุปผลการทํางานของเครือขาย NGO ในพื้นที่ที่ดําเนินงานดานเอดส สําหรับงานวิจัยถือ เปน
ภารกิ จ ของหน ว ยงาน สคร. แต ไ ม ส ามารถนํ า เสนอ ตี พิ ม พ เป น รายป ต ามที่ กํ า หนด เพราะภาระงาน ของ
คนทํางานมีมาก ผลงานที่มีจะเปนลักษณะของการถอดบทเรียนการทํางานรวมกับเครือขาย และหนวยงานตางๆ
ที่ทํางานรวมกัน
งบประมาณดานการปองกัน และการดูแลรักษา ถูกตัดลดลงมาก จากงบประมาณที่เคยไดรับเปนลาน
เหลือเพียง 200,000 กวาบาท โดยการทํางานเนนที่กลุมประชากรเคลื่อนยาย (Migrant) ซึ่งงบประมาณก็ไดถูก
ปรับลดลงเชนกัน จึงดําเนินการแกไขโดยการผลักดันประชาชนที่มีสิทธิตางๆ แตไมเปดเผยตัว ใหกลับไปใชสิทธิ
ของตนเองที่พึงจะไดรับ ดานสิทธิ มีการเขาถึงบริการ ไมต่ํากวา 95% คนที่เขาเกณฑการรับยา ARV
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การดําเนินงานดานเอดสตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ หาก
พิจ ารณาใหถ อ งแทจ ะเห็ นวา ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจั ดการเพื่ อบู รณาการงานเอดสสู ภาคสว นตา งๆ มี
ความสําคัญมาก แตประเทศไทย เริ่มทําที่ยุทธศาสตรที่ 4 กอน ก็คือการติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาองคความรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส และ ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 1
ลดลงมา สถานการณเอดสของประเทศไทยเขาขั้นวิกฤต แมบานอยูกับบานถูกเรียกวา เปนกลุมเสี่ยง เพราะทุก
วันนี้คานิยมของสามี(ผูชาย)เปลี่ยนไป คือคนที่พอมีเงินจะเลี้ยงเด็ก เที่ยวผูหญิง ทําใหติดเชื้อมาโดยที่ไมไดตั้งใจ
เพราะเด็กและเยาวชนมีการขายบริการนอกสถานบริการ และมีสิ่งมอมเมาและยาเสพติดรวมถึงขบวนการมอมยา
เด็กใหขายบริการ
หากจะปองกันจริงๆ ตองทําความเขาใจกอนกับทุกภาคสวนวา “ใหคนรูสิทธิของตนเอง” และเอดสไมใช
เรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุขเทานั้น ตองเนน “การกระจายความรับผิดชอบ” ใหกับทุกภาคสวน พอ-แม-ลูก บาน
วัด โรงเรียนและควรจะมีชุมชน/หมูบานเปนเครือขาย ปกปองเยาวชนใหปลอดภัยจากโรคเอดส จัดประชุมสราง
ชุมชนสีขาวรวมแรงรวมใจกันเองไมตองรอพึ่งงบประมาณจากภาคสวนใดๆ ใชงบประมาณของชุมชนเอง มีการจัด
ใหมีกิจกรรมรวมกันของเยาวชน มีลานชุมชนเปนศูนยรวมของเยาวชนใหรวมทํากิจกรรม ชุมชนเขมแข็ง ปญหายา
เสพติดและโรคเอดสจะหายไป ถาชุมชนใดที่มีผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ตองเรงชวยเหลือเด็กที่อาจติดเชื้อ หรือ
เด็กที่ติดเชื้อจากพอแม โดยสงใหเรียนหนังสือปลูกฝงใหมีความรูเรื่องเอดส แลวนํากลับมาดูแลชวยเหลือในเรื่อง
เอดสโดยเฉพาะคือเปนหนวยชวยเหลือทํางานดานเอดส เผยแพรความรูเรื่องเอดสใหกับชุมชน
การสรางความตระหนักถึงปญหาเอดสและการรวมบูรณาการทุกภาคสวนของผูนําชุมชน/ผูนําทองถิ่น
ผูนําชุมชน/ผูนําทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการปองกันดานเอดส หรือปญหาสุขภาพ เพราะในปจจุบัน
งานทุกอยางลงไปสูทองถิ่น งานดานเอดสก็เชนเดียวกัน ทุกภาคสวนควรตระหนักถึงปญหา แลวเขามาแกไข
ปญหารวมกัน ในชุมชนมีการใหความรูและทํางานรวมกันอยางจริงจัง โดยตองเปนแนวการเรียนการสอนที่เนน
การนําความรูมาใชในชีวิตจริงมากขึ้น เมื่อนักเรียนเรียนแลวตองนําความรูมาเผยแพรตอที่ชุมชนได และโรงเรียน
ควรมีระบบสุขภาพในโรงเรียน
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผูรับผิดชอบหลักตองชัดเจนวาจะใชอะไรเปนหลักใหญที่จะนํามาแกปญหาเอดส สั่งลงมาแลวกําหนดให
ชัดเจนวาจะใชอะไร การบูรณาการระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และนายกรัฐมนตรีมี
คําสั่ง สงตอใหกับกระทรวงตางๆ ทุกภาคสวน เนื่องจากงบประมาณดานเอดสมีเยอะ ควรหากิจกรรมหรือแนวทาง
ที่จะแกปญหาเอดสที่แท และทุกคนในสังคมในประเทศมีความรูคิดและรับผิดชอบรวมกัน มีการศึกษาวิจัยแบบ
เขาถึง และรวมสรางหนวยงานและกลุมงานที่ทํางานดานเอดสใหมากขึ้น
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องคกรปกครองสวนทองถิน่
สําหรับผูติดเชื้อ HIV ในเขตเทศบาลทั้งหมด เนนการใหความรู คําแนะนําในคาบเรียน เรื่อง โรคเอดส
โดยการบูรณาการใหพรอมกับโรคอื่นๆ และมีการทํา MOU กับ สปสช. 100,000 บาท และ เทศบาลสมทบ
100,000 บาท เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมมหกรรมสุขภาพแบบมีสวนรวม ให อสม.จัดนิทรรศการที่มีชีวิต (เชน
อวน ลงพุง เนนการรณรงคใชถุงยางอนามัย) ทําใหคนยอมรับการใชถุงยางอนามัยมากขึ้น
อํ า เภอพนม มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ขึ้ น ภายในที่ ว า การอํ า เภอ โดยเทศบาลสนั บ สนุ น
งบประมาณในการทําปาย อุดหนุนงบประมาณ (จัดใหมีสวัสดิการ 100 เปอรเซ็นตสําหรับผูที่เปดเผยตัว) ให
อําเภอดูแลผูติดเชื้อ และมีการเชิญผูติดเชื้อเขามาเพื่อรับคาเดินทาง 100 บาท รับสวัสดิการจากศูนยเฉลิมพระ
เกียรติฯ และรับการอบรมอาชีพ น้ํายาลางจาน สบู เปนตน
โรงพยาบาลศูนย
จัดบริการผูปวยนอก เปนคลินิก OPD ใหบริการผูปวยที่รับบริการยา ARV (adult clinic) ดูแลผูใหญทั้ง
โรงพยาบาลประมาณ 600 ราย มีการเตรียมขอมูลสําหรับแพทย เพื่อใหบริการจายยา ARV และปรับสูตรยาฯ และ
นําสงเภสัชกร ซึ่งทุกรายที่ตองรับยา ARV ตองผานเภสัชกรดูแลกอนรับยา และผูปวยทุกรายที่แพยา และกอนรับ
ยาในครั้งตอไป เจาหนาที่จะลงบันทึกใน OPD card เพื่อประเมินผลการรับยา กอนสงใหแพทยใหปรับสูตรยา
และจะสงไปยังคลินิกทานตะวัน (หากผูปวยสมัครใจ) ซึ่งเปนศูนยองครวม รวมทั้ง มี เภสัชกร และ แพทยที่ดูแล
ประจํา (กรณีผูปวยรายใหม ) นอกจากนั้นยังใหบริการแมและเด็กที่คลอดแลวดวย โดย ARV adult clinic จะดูแล
เรื่องการนัดหมาย และการติดตามดูแลผูปวย ระบบการนัด การรับยา การติดตามผล และ สังคมสงเคราะห
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ มีโครงสรางงานหลากหลาย เพราะการจัดบริการเปน
บริการแบบมีสวนรวมมาจากหลากหลายหนวยงาน ทั้งงานอายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวช เภสัชกรรม และ
งานประกันสุขภาพซึ่งเปนศูนยกลางการลงทะเบียนดานสิทธิของผูปวย โดยทําหนาที่ประสานงานกับกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานควบคุมปองกันโรค (สคร.) และกลุมงานที่เกี่ยวของกับ LAB โรงพยาบาล
ฉะเชิงเทราดูแลจัดบริการใหทั้งหมด ในจังหวัดมีแพทยที่เปน ARV Expert รวมกันพิจารณากรณีเกิดขอสงสัย
เกี่ยวกับการใหยาตานไวรัส
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราสามารถตรวจ viral load ได รวมทั้งใหบริการตรวจ viral load ใหกับโรงพยาบาล
ใกลเคียงอื่น ๆ ที่มาขอรับบริการทางหองปฏิบัติการ สําหรับบริการยาตานไวรัส มีหนวยงานเภสัชกรรม เปนผูดูแล
โดยเฉพาะเรื่องผลขางเคียงของยา และการแพยาตางๆ สําหรับงานกุมารเวช มีทีมสุขภาพดูแลเด็กที่คลอดจากแม
ติดเชื้อแบบเต็มรูปแบบ ในกลุมผูใหญการทํา VCT อาจจะมีการ counseling เปนรายๆ ไป หรืออาจจะทํา VCT
รวมกันในกลุมของแพทย เจาหนาที่ในโรงพยาบาลไดพยายามชวยเหลือการทํากลุมผูติดเชื้อในโรงพยาบาลใหดี
ขึ้น ในกลุมคนไขของคลินิกทานตะวัน ที่เริ่มตั้งแต VCT เขามา จะไดรับการ counseling โดยกลุม และใหการ
พยาบาลรักษา เมื่อคนไขเดินเขามาผลบวก งานเภสัชกรรมชุมชนจะมีการติดตามเยี่ยมบานในกลุมเด็กและผูใหญ
บางรายที่ยินยอม สวนในสถานีอนามัยที่คนไขที่พรอมใหเยี่ยมบาน อาจจะพยายามเขาไปบริการเชิงรุกบอยขึ้น
เพื่อใหทีมสุขภาพสามารถเขาไปดําเนินงานไดเปนปกติ สําหรับงาน LAB จะรับตัวอยางจากหนวยตรวจ และ
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ประสานกับศูนยงานประกันสุขภาพ เพื่อดูเรื่องการสงตรวจ LAB การครบกําหนดในการตรวจ LAB มีการใชสิทธิ
ของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
สถานการณติดเชื้อใหมจํานวน 21 ราย สําหรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร นั้นมีการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ โดยหนวยงานเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 พบวามีการประชุมปรึกษาหารือเจาหนาที่เกี่ยวของกับงานดานเอดส
ทั้งโรงพยาบาล ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล และเครือขายผูติดเชื้อ เพื่อวางแผนการทํางาน รวมทั้งมีการเชิญ
เจาหนาที่ทันตแพทย เขามารวมดําเนินงานดวย เพื่อการใหบริการแกผูติดเชื้อแบบครบวงจร ทุกดาน
การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูติดเชื้อ เพื่อรวมปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาล ที่กลุมเครือขาย สหวิชาชีพ
ระดับโรงพยาบาล สถานีอนามัยชุมชน เทศบาล และ อบต. สําหรับในระดับ อบต. มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดําเนินการใหความรู และการอบรม คนทํางาน คือแกนนํา เจาหนาที่ ผูนําชุมชน โดยอบต. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
และเทศบาลบางแหงมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับเชิญเจาหนาที่โรงพยาบาล มาเปนวิทยากรในการใหความรู
มีศึกษาดูงานในหนวยงานอื่นๆ การจัดงานรณรงควันเอดสโลก โดยมีการเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุน
จาก อบต. และ ทาง อบต.ก็ไดมีการเชิญเจาหนาที่สาธารณสุขเขารวมจัดทําแผนปฏิบัติการเชนกัน
การดําเนินงานดานเอดสมีการประสานงานที่ดี ไดรับความรวมมือที่ดีจากหนวยงานในพื้นที่ และมีแผน
ยุทธศาสตร 1 อําเภอ 1 อปท. มีการทําประชาคมเยาวชน และการทํา GIS mapping เกิดจากโครงการ PCM ป
2552 แตกอนที่จะเปลี่ยนเปนแผนงานกองทุนเอดสที่ดําเนินการโดย สปสช. รอยละ 80 ของจังหวัด สามารถ
ดําเนินการไดหมดเปนไปตามยุทธศาสตร มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ในป 2547-2548 ที่เอดสเขามามีบทบาทมาก ทางโรงพยาบาลมีการทํางานเชิงรุกรวมกับทองถิ่น ศูนย
เฉลิมพระเกียรติไมมีงบประมาณสนับสนุน ความชวยเหลือขึ้นกับแตละอบต. มีการจายเบี้ยยังชีพสําหรับผูติดเชื้อ
ดาน TB/HIV
งาน TB/HIV มีผูรับผิดชอบ จํานวน 2 คน ทําเปนงานประจํา ใหคําปรึกษาทุกราย TB ตองมีการเจาะ
เลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีทุกราย ผูปวย TB จะตองไดรับการดูแลที่เปน routine สําหรับการเจาะเลือดตรวจและ
ตองไดรับการ counseling กอน แบบ DTC และ ITC กอนสงไปยังโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อตรวจวินิจฉัย รวมทั้งมี
การสอนการใชถงุ ยางอนามัยที่ถูกวิธี และการสอนเรื่องปองกันตนเองในกลุมวัยรุน
มีการ Counseling แบบ pre – post counseling เมื่อ post counseling ใหมาที่คลินิกเวชกรรมสังคม แต
จะยืนยันรับบริการ TB จาก คลินิก TB ผูปวย TB มีจํานวน 65 คน ดื้อยา 1 คน เปน HIV เดือน ตุลาคม TB
positive จํานวน 5 คน และ TB อื่นๆ จํานวน 10 ราย ผูปวยในคลินิกไดรับการตรวจเลือด HIV Testing 100 %
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สถาบันการศึกษา
ไดมีการเชิญ และประสานเครือขาย หนวยราชการ NGO อปท. ทองถิ่น แตในระดับ สสจ.ไมไดเขารวม
ดวย เนื่องจากมีภาระงานในสวนอื่น ซึ่งมีการดําเนินงานดานเอดสในกลุมของเรื่องเด็ก เยาวชน ในโรงเรียน เด็ก
เรรอน เด็กในสถานพินิจ แรงงานทั่วไป หญิงบริการ ชายบริการ บริการฝากครรภ แรงงานขามชาติ และชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย มีการจัดตั้งคณะกรรมการทุกภาคสวน รวมกันจัดทํายุทธศาสตรฯ จังหวัด ใหทองถิ่นมีสวน
รวมดวย โดยขอใหตั้งงบประมาณสนับสนุน และมีการตั้งเปาหมาย และพยายามเขาถึงเปาหมายใหได
ศูนยอนามัยที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ศูนยอนามัยเนนเรื่อง PMTCT (การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก) ถาแมติดเชื้อ 1 ใน 3 ของลูกจะติดเชื้อ
หากใหบริการยาตานไวรัสในแมติดเชื้อที่ตั้งครรภ จะลดเหลือรอยละ 3-6 เนนกระบวนการทํางานใหครอบครัวอยู
รวมกันได (PROM 3-4) ติดเชื้อเอชไอวีแลวตั้งครรภจะปฏิบัติอยางไร ตั้งครรภแลวทําอยางไรลูกจะไมติดเชื้อ ลูก
อยูดีแข็งแรงไดอยางไร การอยูในครอบครัวไดอยางมีความสุข โดยผูอํานวยการศูนยฯ รับนโยบาย ถายทอดสูผู
ดําเนินงานในศูนยอนามัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสภู าคสวนตางๆ
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
กระบวนการทํางาน ภาครัฐ ทุกกระทรวง และสํานักวิชาการฯ ที่เกี่ยวของมีความตระหนักอยูแลว จึง
สนับสนุนงบประมาณจากแตละกรมฯ เพื่อมาทํางานบูรณาการการทํางาน มีโครงการ และกิจกรรม ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะภายในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สํานักงานปลัดกระทรวง แตจากกระทรวง กรมอื่นๆ เชน
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษา ยังไมเกิดภาพที่ชัดเจน สําหรับทองถิ่นมีบทบาทในการดําเนินการปองกัน
โรค ซึ่ งขึ้น อยู กับแผนงานและสถานการณ เจา หนา ที่ด านสาธารณสุข มีน อย และตอ งดํ าเนินการทุกเรื่อ ง มี
หนวยงานดานเอกชน NGO เขามาทํางานในภาพของการปองกัน การทํางานรวมกับชุมชน และยังพบภาพการ
ทํางานดวยใจของคนทํางาน
การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติยังไมสามารถทําได สวนมากเริ่มดําเนินการที่ สสจ. แตยังไมมี
การถายโอนอํานาจไปถึงระดับตําบล หรือทองถิ่น ซึ่งวิธีการจะเปนการมัดรวมแผนฯ ที่มาจากสวนกลาง ไมไดมา
จากรวมคิด รวมทํา แตเปนแบบตางคนตางทํา ที่เห็นไดชัดในเรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ถาใช
Strategy road map จะสามารถเกิดการเชื่อมตอการทํางาน และนําสูการปฏิบัติได และการทํางานในรูปแบบของ
PCM ของ GF จะเปนการทํางานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรที่ 1 ของแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ ระดับชาติ และมี
การประชุมปรึกษาหารือเจาหนาที่เกี่ยวของกับงานดานเอดสทั้งโรงพยาบาล ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล และ
เครือขายผูติดเชื้อ เพื่อวางแผนการทํางาน รวมทั้งมีการเชิญ เจาหนาที่ทันตแพทย เขามารวมดําเนินงานดวย เพื่อ
การใหบริการแกผูติดเชื้อแบบ ครบวงจร และครบทุกดาน
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ มีการนําแผนยุทธศาสตรเอดส มาศึกษา และในหลายๆเรื่อ ง
จําเปนตองประสานงานการมีสวนรวมทุกภาคสวน ซึ่งมีการจัดประชุมหารือและวางแผนงานปองกันและแกไข
ปญหาเอดส ป 2551 จํานวน 1 ครั้ง และงานสัมมนาโรคเอดสในจังหวัด 12 ครั้ง โดยการสนับสนุนระหวางองคกร
ศปอจ. (ศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด2) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก เพื่อใหทํางาน
รวมกับเครือขายมากขึ้น โดยแยกเปน เครือขายดานการรักษา เครือขายดานการปองกัน และการทํา HR รวมกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด มีการจัดกิจกรรมการรณรงคตามวันสําคัญ การ
สํารวจแหลงแพร มีการสนับสนุนเบี้ยเลี้ยง แกเจาหนาที่คนทํางาน และการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับดานโรค
เอดส และการปองกัน
ดําเนินการจัดตั้ง ศปจอ - PCM ที่เปนเครือขายอําเภอดําเนินการเอง บริหารจัดการเอง มีการวางแผนการ
ดําเนินงาน รวมกับ เครือขายอําเภอ และโรงเรียน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก (GF) โดยจังหวัด
เปนผูดําเนินการผลักดัน PCM มีโครงสรางประกอบดวย งบประมาณ บุคลากร สํานักงาน และเบี้ยเลี้ยงประชุม
โดยคณะกรรมการ PCM เปนผูเชื่อมประสานเครือขายทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งควรสรางใหเกิดทุก อบต. และ
จังหวัดฉะเชิงเทรากําลังดําเนินการพิจารณาเครื่องมือปรับหลักสูตร ขยายไป 1 อําเภอ 1 อปท. เปนการสราง
เครือขายการทํางาน ที่เนนใหเกิดเครือขายในระดับตําบล โดยการทําใหเกิด facilitator ใหคนเขารวมประชุมมี
สวนรวม นําไปสูเปาหมาย มีการรับใหการปรึกษา จะดําเนินงานอยางไร ในสวนองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) ใหตั้งนายกฯ เปนคณะทํางาน แลวเวลาเขาระบบก็ขอผานทางนายกฯ และมีคณะอนุกรรมการเอดส
จังหวัดมีการจัดประชุม ทําใหทราบถึงกาวหนาการทํางานและแลกเปลี่ยนความเห็นกันระหวางองคกร ทางดาน
คณะ PCM มีงบประมาณสนับสนุน รายไตรมาส โดยคัดเลือกเครือขายที่ทํางานจริง มีผลงานชัดเจน มี สสจ. เปน
ประธาน กลุมงานเอดสเปนเลขาฯ
การทํางานตาม 8 ภารกิจหลัก ทุกจังหวัดวิธีการตางกัน สสจ.ฉะเชิงเทรา เนนงานดานการปองกัน และ
การรักษา และเนื่องจากงบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางลดลงเรื่อยๆ คณะ PCM จึงเนนใหเกิดการทํางาน
ประสานกับองคกรทองถิ่น เพื่อใหสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ มาใช ใหเกิดการบูรณาการงาน แก
ทุกหนวยงานภายในจังหวัด จนไมจําเปนตองรอสนับสนุนงบประมาณของกองทุนโลก ซึ่งทําใหเกิดการทํางาน
โดยมีเครือขายระดับอําเภอ ที่เปนเครือขายการทํางานดานเอดสเขาเปนภาคี ของ PCM และนอกจากนี้ยังมีการ
ทําหนาที่ 1) บูรณาการกลยุทธปองกันเอดสในเยาวชน และการดูแลรักษาเอดสเขาสูกระบวนการนโยบาย และระบบบริการสังคม และ
สุขภาพของจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด (ในรูปแผนพัฒนาจังหวัด) 2) อํานวยการใหเกิดการเรียนรู และใชประโยชนจาก
รูปแบบ และวิธีการปองกันและดูแลรักษาเอดสที่มีประสิทธิผล เพื่อใหหนวยงานและบุคลากรในจังหวัดสามารถจัดการภารกิจไดอยางยั่งยืน
3) ประสานแผนงานใหเกิดแผนที่นําทาง (Road Map) แสดงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆภายในจังหวัด เพื่อใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสงผลใหลดการติดเชื้อเอดสรายใหมในจังหวัด 4) ระดมความรวมมือและทรัพยากรที่จําเปนจากภาคสวนตางๆ ใน
จังหวัด เพื่อใหเกิดกิจกรรมการปองกันเอดสในเยาวชน และการดูแลรักษาโรคเอดสอยางตอเนื่อง จนครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งจังหวัด
5) การสรางระบบ และวิธีการสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ที่เขามารวมภารกิจ สามารถกํากับกิจกรรมที่จัดวางรวมกันใหเกิดการประสานอยาง
เปนระบบ ตลอดจนจัดวางแนวทางการประเมินผลนโยบายใหชัดเจน
2
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พยายามที่จะทํางานไปตามกลุมงาน ใหงบประมาณสนับสนุน เพื่อใหคณะอนุกรรมการเอดส ดําเนินงานใน
กลุมเปาหมายของหนวยงาน เชน ในเรือนจํา ใน สสอ. และ พมจ. โดยมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เปน
ผูประสานงานการดําเนินงานให เกิดความยั่งยืน
องคกรปกครองสวนทองถิน่
เทศบาลใชแผนยุทธศาสตรบูรณาการเอดสชาติ ในการควบคุมโรคและปองกัน โรคติดตอ โดยบูรณาการ
ดําเนินการทุกโรค งบประมาณจากเทศบาล มีความยืดหยุนในการจัดทําแผนฯ และงบประมาณมีความยืดหยุนไป
ตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งขั้นสุดทาย คือ การนําไปหาเสียงกับประชาชน ถาแผนฯ สนองตอบตอประชาชน ก็
จะไดรับการตอบสนองใหดําเนินการ
โรงพยาบาลศูนย
คลินิกใหบริการสําหรับเด็ก เปน One-stop-service มีแพทยเปนผูดูแล และมีทําการจัดกิจกรรมกลุมทุก
วันอังคารชวงเชา คลินิกประกอบไปดวย แกนนําผูติดเชื้อ 1 คน ผูชวยเหลือคนไข 1 คน พยาบาล 1 คน ผูปวยรับ
ยาทั้งหมด 600 คน เปนตางดาว 3 คน สามารถเบิกได 24 คน สิทธิประกันสังคม 300 คน และ สิทธิ UC 300 คน
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการทํากลุมบําบัด ผูปวยจะมารับยาเองประมาณ 100 คน ทุกวันเสารสิ้นเดือน
โรงพยาบาลศูนย เนนการจัดกิจกรรมกลุมบําบัด และดนตรีบําบัด มีอาจารยมาจากกรุงเทพมหานคร
กลุมบําบัดจะเปนแกนนําจากตางจังหวัด ประธานเครือขายเขามาชวยจัดกิจกรรม การทํางานเนนใหเครือขายเขา
มาชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเภสัชกร และ แพทยรับผิดชอบแตละกลุม ป 2550 ไดงบ GF เปนงบประมาณ
ลงทุนสําหรับพัฒนาศูนยเครือขายดูแลเด็ก one-stop-service โดยมีแพทย เภสัชกร พยาบาล และเครือขายผู
ติดเชื้อ รวมกันจัดกิจกรรมกลุมเครือขาย (แบงเด็กตามอายุ) ใหความรูในเรื่องการอยูรวมกัน และความรูในการ
ดูแลเด็ก ใหผูปวยที่เปนผูใหญไดมีที่ประชุมหารือรวมกับกลุมเจาหนาที่ เพื่อเริ่มเขาสู คลินิกทานตะวัน ซึ่งคลินิก
ทานตะวันจะเปนหนวยงานที่ดูแลผูปวยตอไป ถาเปนผูปวยรายใหม จะใหพบแพทยเพื่อเริ่มสูตรยา และสงไปพบ
เภสัชกรเพื่อดูแล เรื่องการแพยา รวมทั้งระเบียบวินัยของการรับประทานยาตานไวรัสฯ และใหกลับไปพบแพทย
เมื่อมีโรคแทรกซอน มีอาการแพยา ดื้อยา และการปรับสูตรยาตามมา
สําหรับขอตกลงกอนจะเริ่มรับยาตานไวรัสฯ ตองดูผลเทียบกับยา Bactrim กอน วาแพจริงหรือไม และได
มีการลงบันทึกใน OPD card หรือไม และพรอมกับบันทึกลงในใบสั่งยา ลงในระบบ counseling ไมสามารถสั่ง
จายยาได การเริ่มรับยาตานไวรัสฯ ใน 2 สัปดาหแรก ตองใหคําปรึกษาโดยแกนนํา และมีขอสอบ Pre-post test
เพื่อทดสอบการแพยา ถาไมแพยาก็จายยาตามใบสั่งแพทยไดเลย โดยเภสัชกรจายยาและเปนผูตรวจสอบการแพ
ยา และบันทึกผลเหลานั้น การติดตาม Adherence พบวาในเด็กมากกวา 95% ดําเนินการได 85% และแตในราย
ที่ผูใหญ สามารถดําเนินการได 90%
กรณี Lose follow up โรงพยาบาลใช NAPHA log book โดยการขอหมายเลขโทรศัพทของผูปวย/ผูติด
เชื้อทุก case เพื่อนํามาลงในสมุด lose follow up และจะมีการติดตามหมายเลขโทรศัพทลาสุดของผูปวยที่มารับ
ยาตานไวรัสฯ หรือการประชุมพบกลุมสม่ําเสมอ ซึ่งมีลงหมายเลขโทรศัพท (ใชโทรศัพทติดตามผูปวย) ของ
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โรงพยาบาลเพื่อ 1) โทรตาม 2) ใหเวชกรรมตามให 3) เจาหนาที่ขับรถไปที่บานดวยตัวเอง ในกรณีที่เกิดเหตุ
ประสบภัย ก็จะเรี่ยไรทุนจากเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อใหความชวยเหลือ
โรงพยาบาลชุมชน
การดําเนินงานดาน TB/HIV และยาเสพติด สามารถทําควบคูกันไปได ผูปวย TB ทุกรายตองไดรับการ
ตรวจคัดกรอง HIV/AIDS ซึ่งดําเนินการไดทุกราย 100% โดยมีการ counseling ทุกราย ทั้งนี้มีเจาหนาที่งาน TB 1
คน และเจาหนาที่งานเอดส 1 คน ทํางานรวมกัน ซึ่งการทํางานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสามารถเชื่อมโยง
ประสานงาน และทํางานแทนกันได สําหรับการบําบัดยาเสพติดมีการให counseling เพื่อคัดกรอง HIV/AIDS ดวย
ศักยภาพการทํางานของเครือขาย มีความคลองตัว ทําใหผูปวยไดรับการดูแลแบบครอบคลุม ไมมีติดขัด
การดูแลแบบใหผูปวยเปนศูนยกลาง โดยทีมงานในโรงพยาบาลที่มีความเขมแข็งในการทํางาน เปนทีมทํางาน
สหสาขา สหวิชาชีพ มีการประชุมทีมทุก 3 เดือน และจายยาตานไวรัส 2 ครั้ง ตอเดือน ตองมาพบกันอยูแลว มีการ
นิเทศงานจาก สสจ. จะมีการมาพบกันเพื่อเติมเต็มในกระบวนการทํางาน แลกเปลี่ยนกระบวนการทํางานรวมกัน
แกไขปญหาในการทํางาน และมีเครือขายสถานีอนามัย เครือขายชุมชนชวยดูแล ผูชวยในชุมชน หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มีการติดตามดูแลรักษา และติดตามผลจากการรักษา
สําหรับบทบาทเครือขายภายนอกโรงพยาบาล ผูปวยที่ติดเชื้อไมยอมเขารับบริการ (ผูปวยจะคุนเคยกับ
เจาหนาที่สถานีอนามัยมากกวา) เจาหนาที่โรงพยาบาล จะใหเจาหนาที่สถานีอนามัย เขาไปเยี่ยมบาน พูดคุยให
การดูแลที่บานทุกวันจนผูติดเชื้อยอมเขามารับการรักษา กรณีเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อ หากไมมารับยา ขาดยา
เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานให เจาหนาที่สถานีอนามัย ติดตามมารับยา นอกจากนี้มีการสรางทีม
วิทยากร ทุกอําเภอ รวมกลุมในชุมชนเปน Zone 10 สถานีอนามัย แบงหนาที่ความรับผิดชอบ การรวมกันเปน
วิทยากร มีการประชุมเตรียมงาน และแบงหนาที่รับผิดชอบงานรวมกัน อสม. ไดรับการอบรม เพิ่มเติมเรื่อง HIV
และมีการเพิ่มเติมความรูใหมๆ ในการอบรมทุกครั้ง การเยี่ยมบาน การติดตามผูปวย โดยทํางานรวมกับศูนยองค
รวม (ชมรมตะเกียงชีวิต) และสาธารณสุขประจําอําเภอเปนประธานในการประชุมเครือขายปละ 1 ครั้ง เปนการ
ประชุมคณะทํางานเอดสระดับอําเภอ การประชุมหนวยงาน มีการรายงานสถานการณ เชน ยอดผูติดเชื้อเขารับ
การรักษามากขึ้น เพื่อใหเห็นภาพสถานการณการดูแลรักษา มีการจัดแผนทํางานรวมกันในวันเอดสโลก และ มี
การคิดโครงการรวมกันโดยพิจารณาจากปญหาในพื้นที่ โดยสถานีอนามัย เปนสวนหนึ่งในการดําเนินการเสนอ
โครงการ เพื่อของบประมาณ สนับสนุนจาก อบต. และ อปท.
คณะทํางานกลุมกาวยางอําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีการจัดอบรม กระบวนการการเรียนรูเรื่องสุขศึกษา มี
การเลือกพื้นที่โรงเรียน ใหครูไปตรวจประเมิน และเมื่อครบ 6 เดือน จัดเวที วิชาการ 1 ครั้งเพื่อเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอผลการดําเนินงาน และมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 16 คาบ เปนกิจกรรมสงผล
ใหไดผล UNGASS คําถาม 5 ขอ การอบรมแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เพื่อนําไป
ถ า ยทอดความรู ใ ห กั บ คนในชุ ม ชน มี ก ารจั ด อบรมเรื่ อ งการป อ งกั น เบี้ ย ยั ง ชี พ ร ว มกั บ หน ว ยงาน อื่ น ๆ การ
ดําเนินการให เทศบาล หรือ อบต. มีศูนยบริการสุขภาพ
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การทํางานเครือขายในพื้นที่ดีมาก มีเทคนิคการสอนสุขศึกษาในกลุมศาสนาอิสลามมากกวารอยละ 70
การทํางานของทีมสหสาขาวิชา ในโรงพยาบาลไมมีปญหา นําโดย นายแพทย สมลักษณ นิ่มไธสง และเครือขาย
เขมแข็ง เครือคายเพื่อนวันพุธ มีผูติดเชื้อจากพื้นที่อื่น เชน กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มารับ
ยาที่โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวดวย
สถานการณการปองกันและรักษา: เยาวชน อายุต่ํากวา 18 ป ที่ตั้งครรภแบบไมตองการมีจํานวนมากขึ้น
จะใหบริการ counseling กอน และแนะนําสถานที่ที่จะไปทําแทง ดานยาเสพติดที่เขามารับการบําบัด วันละ 2-3
ราย ซึ่งจะใหคา ตอบแทนสําหรับคนที่พามา รายละ 1,000 บาท กลุมที่มารับบริการคือ ผูใชยาบา (อัตราการใช
ถุงยางอนามัย รอยละ 30)
งานแมสูลูกของโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว มีจํานวนหญิงตั้งครรภที่รับบริการยาตานไวรัสฯ (PMTCT) อยู
จํานวน 4 คน คลอดแลว 2 ราย เหลือ 2 ราย ใหยา 100% ตาม criteria จากป 2546 เปนตนมา จํานวนเด็กที่
คลอดจากแมติดเชื้อ 31 คน ไมมีเด็กคนใดติดเชื้อจากแมเลย ทั้งนี้เนื่องจากไดประสานงานและรวมมือกับหอง
คลอด เรื่องการใหนม การใหยา และการผาทองคลอด รวมทั้งการใหการปรึกษาเพื่อทําหมัน ในแมทุกราย
ในกรณีตั้งครรภกับสามีใหม และในการตั้งครรภใหมครั้งนี้ลูกไมติดเชื้อเอชไอวีจากแม คูที่มีผลเลือดตาง
แตสามารถอยูรวมกันไดเพราะการจัดกิจกรรม couple counseling ทั้งกอนและหลังตรวจเลือดในระหวางการ
ตั้งครรภดวย สําหรับ HIV-QUAL-T การให prophylaxis ในการรักษาทางเลือก มีการแนะนําวิธีการใหแกกลุม
เครือขายแกนนําของศูนยองครวม เพื่อรวมเปนทีมสุขภาพดําเนินการ
เด็กที่ติดเชื้อ : ในกรณีที่แมไมไดฝากครรภ (No ANC) และเจาะเลือดไดครั้งเดียว ขณะนี้กําลังใหยาตาน
ไวรัสอยู 2 ราย (คลอดจากที่อื่น) ทั้งหมด 7 ราย (ใหยาตานฯ ตาม criteria) ผูปวยที่รับยาตานไวรัสมีจํานวน 115
ราย เปลี่ยนสูตร 1 คน ดําเนินการครอบคลุม 100 เปอรเซนต
สรุปไดวา ในยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการงานเอดสสูภาคสวนตาง ๆ เปนการสงเสริมใหเกิดการ
ดําเนินงานเชิงนโยบายดานเอดสในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ขยายความรวมมือการดําเนินการดานเอดสกับ
องคกรธุรกิจเอกชน NGOs ภาคประชาสังคม เชน คณะอนุกรรมการฯเอดสจังหวัด ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์ พัฒนาศักยภาพ อปท.ดานแผนงาน/โครงการเอดส รวมทั้งบูรณาการโครงการกองทุนโลก
เขาสูระบบปกติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูป ระสบปญหาเอดส
ตามประชากรทุกกลุมเปาหมายงานดานการรักษา
สํานักงานควบคุมปองกันโรค
ภาพรวมการทํางานของ สคร. 3 มีการตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันแกไขปญหาเอดส
มุงเนนงานเอดสเปนงานประจํา เพื่อประหยัดงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรบูรณาการฯ ฉบับที่ 10 แตดําเนินการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ เชน การจายเบี้ยยังชีพ ตามภารกิจ
เทานั้น สวน PCM มีบทบาทรวมกันทั้งจังหวัด สคร.เปนเจาหนาที่ Technical support ผลักดันแผนฯ จากระดับ
ทองถิ่น และชุมชนขึ้นมาในระดับจังหวัด โดยการทํางานของ PCM และแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันแกไข
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ปญหาเอดสไมถึงระดับปฏิบัติ หรือชุมชน คณะอนุกรรมการฯเอดสจังหวัดยังไมยึดการทํางานตามยุทธศาสตร
บูรณาการปองกันแกไขปญหาเอดส แตเนนการทํางานตามกิจกรรม และดําเนินการในลักษณะ Intervention
ตางๆ
การบริหารจัดการเรื่องถุงยางอนามัย ที่ไดรับสนันสนุนจาก สปสช. โดยสคร. ทําหนาที่ในการกระจาย
ถุงยางอนามัย ซึ่งเพียงพอทั้งเขต ไมพบปญหาการขาดแคลนถุงยางอนามัย แตอาจเกิดปญหาการซ้ําซอนจาก
แหลงสนับสนุนหลายแหลง ทําใหเกิดการซื้อถุงยางอนามัยเกินความจําเปน การเขาถึงถุงยางอนามัยมีมากขึ้น แต
การนําไปใชจริงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความตระหนัก และพฤติกรรมของประชาชนเอง
การใหการปรึกษา สามารถเขาถึงไดทุกคน แตดานคุณภาพการใหคําปรึกษายังไมมีการประเมิน การให
การปรึกษานั้น สคร. ดูแลในภาพรวม 5 ดาน การใหการปรึกษา VCT เคยไดงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก
ภายหลัง VCT เปนเรื่องงานปกติของ สคร. ที่ชวยเขาไปดูเรื่องคุณภาพของระบบบริการการดูแลรักษาผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดส (มาตรฐานการดูแลรักษา กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ การวัด/ประเมินศักยภาพการใหบริการ)
และการประสานงานคุณภาพการดูแลผูปวยเอดส ดวย HIVQUAL-T ซึ่งจะดูแล ดานรางกาย มีแผนการพัฒนา
ตามงานปกติ รวมทั้งดูแลเรื่องคุณภาพใหพัฒนามากขึ้น เชน การขยาย HIVQUAL-T ในพื้นที่ สคร. 3 ซึ่งอาจเปน
ตัวชี้วัดที่ สปสช. พิจารณา และสนับสนุนงบประมาณดวย
สรุปไดวา Main activities ในสวนของยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย การปองกัน (Prevention) VCCT,
PMTCT, Condoms & Lubricants Promotion เครือขายการทํางานในกลุมเยาวชนและ MSM ในสวนการดูแล
รักษา เชน TB/HIV ฟนฟูคลินิกดาน STIs คลินิกและคลินิกเคลื่อนที่ ดาน STIs และ VCT สําหรับกลุม MSM
คลินกิ IDU รวมทั้งการรณรงค/ประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานดาน TB/HIV และยาเสพติด
การดําเนินงานดาน TB/HIV และยาเสพติด สามารถทํางานควบคูกันไปได และผูปวยที่เปน TB ทุกราย
ตองไดรับการตรวจคัดกรอง HIV/AIDS โดยมีการ counseling ควบคูไป ทําใหเกิดความเชื่อมโยง สามารถ
ประสานงาน และทํางานแทนกันไดอีกทั้งยังทีมงานพัฒนาคุณภาพที่ประกอบดวยสหสาขาวิชาชีพ โดยเจาหนาที่
งาน TB 1 คน และเจาหนาที่งานเอดส 1 คน ทํางานรวมกัน นอกจากนี้การบําบัดยาเสพติดมีการให counseling
เพื่อคัดกรองHIV/AIDS ดวย การทํางานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสามารถนําผลการวัดคุณภาพสูการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการฯที่ตอเนื่อง ยั่งยืน และงานพัฒนาคุณภาพไดรับการสนับสนุนและอยูบนระบบโครงสราง
พื้นฐาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
TB/HIV โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มีการควบคุมการกระจายเชื้อวัณโรค ของเจาหนาที่ใน
หนวยงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) จัดใหมีงบประมาณ สําหรับปรับปรุง สิ่งแวดลอม ฆาเชื้อในอากาศ จัดสรร
งบประมาณสําหรับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีเครื่องตรวจ IC มากกวา100 เครื่อง โดย
TUC มาชวยสนับสนุนตรวจ TB/HIV ชวงแรกๆ เจาหนาที่โรงพยาบาล และสสจ. เขารับการอบรม VCT ตรวจคัด
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กรอง TB/HIV และนําไปขยายผลถายทอดตอทั้งจังหวัด การตรวจคัดกรอง สวนใหญเพื่อการรักษา แตการเตรียม
ความพรอม ผูปวยมีจํานวนนอยสามารถเขาถึงยาตาน ไดรับยาตานเทาเทียมกัน แตดาน adherence และโรค
แทรกซอน ยังขาดการดําเนินการกํากับติดตามอยู การเขาถึงยาตานไวรัสฯ แตกตางกัน หากไมพิจารณาความ
พรอมหลายๆ ดานนี้ ก็เหมือนเปนการทํารายผูปวย
TB/HIV จะเตรียมสนับสนุนดานองคความรู แลวเจาหนาที่ นําไปอบรมใหเจาหนาที่ เพื่อใหมีความรู
พรอมที่จะใหคําปรึกษาตอ โดยการเชิญเจาหนาที่จากโรงพยาบาลศรีธัญญา สภากาชาดไทย มาใหการอบรม ให
ความรู และมีการประเมินผลวา ดีขึ้นจริงหรือไม งานดานวัณโรค ควรจะไดดูใหครบวงจร โดยทํางานรวมกับ
เจาหนาที่งานเอดส ทําใหมีการประสานงานที่ดี ชวยเหลือผูปวยแบบครบวงจร แตยังไมไดประสานงานอยางเปน
ทางการเพราะเปนการเนนตามความสนใจ และตามลักษณะอาการของโรค รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ของสสจ. มา
เปนวิทยากร แลกเปลี่ยนในการอบรมที่โรงพยาบาล การปรับเปลี่ยนสูตรยา ประสานใหแพทยคัดกรองเบื้องตน
และสง Fax ผลไปยัง สปสช. เครือขายใหการดูแลเด็กและยาตานไวรัสฯ มีนายแพทยของโรงพยาบาลรับผิดชอบ
ดูแล
การมีทีมสหสาขาวิชาชีพรวมทํางาน มีการดูแลเด็กแบบใกลชิด และมีการทํา Conference คณะทํางาน
ในวันอังคารบาย เดือนละหนึ่งวัน สวนของ ANC เปนระบบ โดยใช AD 7 follow ในการติดตาม guideline ดาน
การดําเนินงาน Home Health Care มีอยูทุกโรงพยาบาล โดยมอบหมายใหศูนยองครวมออกไปเยี่ยมบาน เพื่อพบ
กลุมเปาหมายและใหการชวยเหลือดานการดูแลรักษา เรื่องถุงยางอนามัย ไดรับสนับสนุนจาก สคร. และ อบจ.
เปนลักษณะการซื้อจากตูหยอดเหรียญ และงบประมาณในการซื้อถุงยางอนามัยสําหรับเติม ตั้งแตป 2551 มี
จํานวน 500 ตู แตปญหาคือ ตูถูกขโมย และตูเสีย มีผูรับผิดชอบ คือ อสม. อบต. รานคา หรือผูที่สนใจอยากดูแล
ตูถุงยางอนามัย การ Counseling เขาระบบคุณภาพ มีการดําเนินงานเพิ่มเติมโดย สปสช. โดยทําแบบ Advance
counseling ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ดีมาก สําหรับระดับ Basic counseling ก็จัดเขาไปแตละโรงพยาบาล รวมทั้ง
การทํา Couple Counseling, ยาตาน Disposer การดื้อยายังคงมีบาง โดยดูขอมูลจากโปรแกรม NAPHA ใน
ระยะแรก เปนการเปลี่ยนสูตรยา ทั้ง HIV และ TB
องคกรปกครองสวนทองถิน่
ผลการดําเนินงานดานเพศศึกษา
ครูผูสอนไมยังไมมีความมั่นใจ และขาดทักษะในการสอน ชุมชน ผูปกครองยังไมเปดรับเรื่องเพศศึกษา
วาสมควรจะใหครูสอนหรือไม ซึ่งองคกร PATH ไดเขามาชวยเหลือดานการพัฒนาอบรมครู โดยการสนับสนุน
อุปกรณ สื่อ ตางๆ การดําเนินการ ตั้งแตป 2549 – ปจจุบันจํานวน 12 โรงเรียน (มัธยม) เปนกลุมที่มีความเสี่ยง
ดานพฤติกรรมทางเพศสูง และสงหลักสูตรใหครูเปนผูคิดแนวทางในการสอน 16 คาบใน 1 ปการศึกษาในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้มีการทบทวน ประเมิน การสอน พบวาผูเรียน ยอมรับ ชอบ สนุกสนานกับการเรียน
วิชาเพศศึกษา ทักษะชีวิต เปนการกระตุน ใหคิดจริง ปฏิบัติจริง ใหเกิดการเรียนรู ตามกระบวนการที่สอนแบบเนน
ใหคิดเอง
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ผลการดําเนินงานองคกร PATH
ในพื้นที่เขต 3 มีพื้นที่เปาหมายทั้งสิ้น 7 อําเภอ 12 โรงเรียนที่ดําเนินการ ซึ่งความพอใจนอยตอผลการ
ดํา เนิ น งานค อ นขา งน อ ย โดยในป 2549 เริ่ ม ที่ 5 โรงเรี ย น ซึ่ง จะต อ งมี ก ารเตรี ย มครู กระบวนการสอน การ
สนับสนุนวิชาการ และในป 2549 - 2552 ตองมีจํานวนการสอน 12 ชั่วโมง และมีแผนการสอน 16 แผน/ป อยาง
ตอเนื่อง โดยครูสามารถนําผลการสอนเพศศึกษา ไปจัดทําผลงานปรับวุฒิ แตการจัดทําแผนการสอนสามารถทํา
ไดจริงเพียง 5-6 แผน/ป เนื่องจากภาระงานและทักษะของครูผูสอน
นอกจากนี้มีการจัดอบรมเรื่องเพศวัยรุน (เรื่องลูก) อบรมผูปกครอง 1 โรงเรียน พยายาม ใหโรงเรียน
เชิญผูปกครองมาพูดคุยเชิงลึกเรื่องลูก จัดกิจกรรมใหเยาวชนจัดกิจกรรมกลุม เรื่องเพศศึกษา โดยนักเรียนเอง จัด
ใหเยาวชนทําสื่อ นิทรรศการ รณรงคเรื่องเพศ จัดเตรียมความพรอมครูใหไปสอนเรื่องเพศศึกษา และสามารถ
ดํ า เนิ น งานและกิ จ กรรมด า นเพศศึ ก ษาในโรงเรี ย น โดยเน น ให นั ก เรี ย นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม มี ก ารให คู มื อ
เครื่องมือ เตรียมครู ก ข ค เปนวิทยากร มีการจัด Setting เรื่อง เยาวชนกาวยางอยางมั่นคงในโรงเรียนเมือง
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบางโพธิ์ โรงเรียนวัดจีน การจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหการทํางานกับผูปกครองมากขึ้น เกิดการ
สื่อสารเขาใจกันระหวางนักเรียน และผูปกครอง ปญหาที่พบ คือการดําเนินการยังไมครอบคลุมทุกโรงเรียน
โรงพยาบาลศูนย
งานดานการปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก (ANC Clinic: PMTCT) เริ่มจากการมารับบริการฝากครรภ
ใหพบแพทยทุกราย งาน ANC ดูแลใหทุกอยางครบวงจร ผูปวยอยูแตจุดเดียว ANC ทําการ Counseling เจาะ
เลือดทุกราย PICT และ เจาะเลือด post counseling เนื่องจากเปนระบบบริการที่เอื้อสรางความอบอุน ทําใหผล
การดําเนินงาน VCT ทําไดครบ 100 เปอรเซ็นต มีการตรวจเลือดทุกรายเปนคู ทําการ VCT ทั้งคูเบ็ดเสร็จจุดเดียว
ในรายที่ยังไมมา Counseling ก็จะมีการเจาะเลือดตรวจธาลัสซีเมีย มีการคุยเพื่อเจาะเลือดตรวจกับแมทุกราย
โดยมีเจาหนาที่ จิตอาสา มาชวยทํางาน จัด Counseling ที่โรงพยาบาล ชั้น 2 ทุกราย และการทํา VCT ที่ชั้น 3 ใน
ANC
โครงการ Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT 5) เปนโครงการรวม ลักษณะเปน
Clinical Research ระหวาง ประเทศของสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส International NGO และประเทศไทย
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเชียงใหม สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล หญิงตั้งครรภที่สมัครใจเขารวม
โครงการ จะไดรับบริการการฟรีตลอดโครงการ ยาตานไวรัสฯ ที่จะไดเปนยาที่ใชเฉพาะ line ไมผานเภสัชกร จาย
ใหคนอื่นไมได เปนยาที่ใหแมกับลูก อัตราการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก 0% คือไมมีเด็กติดเชื้อเลย ลักษณะบริการ
เปนการพูดคุยรวมกันระหวางผูปวย/เจาหนาที่ นัด ultra sound
นัดแพทยใหการดูแล บริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่รวดเร็ว ทํางานเอื้อกัน จัดกุมารแพทยชวยดูแล และมีแพทย 1 คน ดูแลเด็ก รวมทั้งการนัด
ติดตาม กรณีเด็กที่ติดเชื้อ แตที่ยังไมเคยพบติดเชื้อเลย คือ 2 ปที่ผานมามีการติดตามดูจนครบรอบ 1 ปครึ่ง โดย
สูตรในการใหยาตานไวรัสใน PHPT 5 เปนดังนี้
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แผนภูมิที่ 7 สูตรในการใหยาตานไวรัสเอดสใน PHPT 5

แผนภูมิที่ 8 โครงสรางการทํางานของ PHPT (Program for HIV Prevention and Treatment)

กรณี ที่ แ ม ติ ด เชื้ อ ก อ นคลอดหรื อ หลั ง คลอด เมื่ อ คลอดลู ก แล ว จะถู ก ส ง มาที่ ค ลิ นิ ก ทานตะวั น เพื่ อ
Counseling ใหทําหมัน (ถาวร, condom) แมกอนคลอด จะไดรับการใหความรู เรื่องความดูเอาใจใสจากบริการ
การปองกันอยางไร และเด็กจะไดรับการปองกันอยางไร
การใหความรู การใหนมแม เชื้อจะถายทอดกี่เปอรเซ็นต ถาทําไดผลปองกันจะเทากับ 100 เปอรเซ็นต
และหากทําหมันจะปลอดภัยอยางไร การใช condom ปองกันการถายทอดเชื้อไปสูผูอื่น ไดรับความรวมมือดี
จุดประสงคที่ ANC สงไป เพื่อใหรับยาตอเนื่อง และใหคําปรึกษาเรื่อง การทําหมันเปนทางเลือกที่ 2
การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจทางหองดานการรับ Order จากหนวยงาน OPD ตางๆ มีการจัดวัน
HIV OPD สงมากอนฟงผล 1 วัน และรายงานผล สงผลไปยังหนวยงานที่ดูแลเด็ก ผูใหญ หญิงตั้งครรภ ถามีกรณี
ที่เศษ จะรายงานผล และมีการตรวจ CD4 viral load เพิ่มเติม
ดาน TB/HIV: การคัดกรอง HIV และ TB
มีการคัดกรอง TB และ HIV 100% ในบางรายที่เปน TB แตที่ไมยอมตรวจ HIV กําหนดใหมีการศึกษา
HIV ใน TB โดยตั้งเปาหมายเทากับ 100% ตั้งแตตนป 2551 ผูที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายที่ HIV positive ตองตรวจ
คัดกรอง TB มีจํานวนทั้งสิ้น 186 ราย ที่มาคัดกรอง HIV post จากทั้งหมด 245 ราย มีประมาณ 20% ที่รับการ
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คัดกรอง counseling โดยในกลุม TB คัดกรอง HIV ทําไดงายกวาในกรณี HIV คัดกรอง TB ตองใชเวลาในการ
Counseling นานพอสมควร
การทํา DCT Pre-counseling โนมนาวใหตรวจ และบริการ TB แบบ one-stop service มี แพทย ม านั่ ง
ประจําคลินิก คอยใหบริการดูแล รักษา มีงบประมาณสนับสนุน 80,000 บาท สําหรับใหความรูผูปวย TB สถานี
อนามัย และเวชกรรมสังคม ในโรงพยาบาล
CD4 threat TB, TB – HIV, HIV- TB จะดําเนินการเชนเดียวกัน โดยมารับบริการที่คลินิกทานตะวัน เพื่อ
เขารับบริการตางๆ ในรายที่กินยา ARV แลวพบวามี TB นอยมาก สําหรับยา TB จัดเปน Unit dose ในระยะหลัง
จึงเปลี่ยนเปน combination คือ รับประทานยา 1 เม็ด ตามที่เภสัชกรสั่ง การติดตาม adherence สามารถทําได
งายขึ้น สําหรับการเขาถึงยามีถึง 85% การกินยา drop out เนื่องจากมีการยายที่อยูมากกวา ดําเนินการใหผูปวย
TB คัดกรอง HIV ประมาณ 13-15%
คลินิกเพื่อสตรี
ดําเนินการที่คลินิกติดตามหญิงในโรงพยาบาล หรือในสถานบริการ มีการลงเยี่ยมแหลงแพรฯ โดยมี
ค า ใช จ า ยสู ง สุ ด ประมาณ 100 บาท/ต อ ครั้ ง ป ญ หาที่ พ บคื อ ผู ม าใช บ ริ ก ารน อ ยกว า ตอนที่ ตั้ ง อยู สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด คิดประมาณ 30 ราย/วัน จํานวนนอยสุดประมาณ 5 ราย/วัน รวมทั้งสถานที่ไมเอื้ออํานวย ไม
มิดชิด หองมีขนาดเล็ก และเปนสถานที่นวดแผนไทย ทําใหการเขาออกไมสะดวกเทาใดนัก
เด็กที่รับยาตานไวรัส
ดําเนินงานรวมกับเครือขายในชุมชน มีกิจกรรมการเยี่ยมบาน สรางความคุนเคยกับงานดูแล เยี่ยมบาน
กอนลงปฏิบัติงานจริง เพื่อจะไดรับความไววางใจ มีการประเมินผลการเยี่ยมบาน และมีการประสานงานกับ
เจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อรับ case มาตรวจผลทางหองปฏิบัติการ และจายยาตานฯ ไดเคยมีการวางแผนจะ
ประสานงานกับสถานีอนามัย แตจําเปนตองใหสถานีอนามัยเขามาคลุกคลีดวย
การรณรงคปอ งกัน
มีการรณรงคปองกันในโรงเรียน และโรงพยาบาลที่ใหบริการดูแลรักษา โดยเฉพาะโรงเรียนในเขต
เทศบาล โดยประสานงานติดตอกับอาจารยฝายแนะแนว เพื่อไปจัดกิจกรรมให หรือมีการจัดคาบเรียน 1 ชั่วโมง
เชิญเจาหนาที่จาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงพยาบาลเปนวิทยากรพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ HIV โดย
งบประมาณสนับสนุนของโรงเรียน รวมทั้งมีการวางแผนถึงโครงการกาวยางอยางมั่นใจ
การใหความรูเพื่อใหเกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศมีองคประกอบที่สําคัญ
คือ 1) การใหความรูเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ถูกตองทางดานเพศ และเพศวิถี 2) การสรางทักษะชีวิตใหเยาวชน
สามารถปรับใชในสถานการณเฉพาะหนา 3) การจัดบริการทางสุขภาพสําหรับเสริมหนุนใหเกิดการดูแลรักษา
และปองกันโรค 4) การจัดเงื่อนไขและสิ่งแวดลอมทางสังคมใหเอื้อตอภาวะอนามัยเจริญพันธุที่ปลอดภัย และ
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5) การสรางความรวมมือกับเยาวชนกลุมเปาหมายที่อาสาสมัครเขารวมพัฒนาแผนงาน และดําเนินกิจกรรม
ปองกันและดูแลรักษาโรคเอดส
อัตราการใชถุงยางอนามัย เมื่อดูภาพรวมของจังหวัด พบวา มีการเปดบริการ และตรวจสอบตูหยอด
เหรียญตลอด โดยไดรับการสนับสนุนจาก สคร. และ สสจ. ในการซื้อถุงยางอนามัยใสในตู ซึ่งมีเพียงพอตลอด ไม
ขาดแคลน แตอัตราการใชถุงยางอนามัยยังนอยมาก คือมีเพียงรอยละ 30 เทานั้น แสดงใหเห็นถึงการขาดความ
ตระหนัก ไวใจ เพื่อน คู คนรูจัก ดานพฤติกรรม คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง โดยคิดวามีพฤติกรรมที่ปลอดภัย และ คิด
วาโรคเอดสสามารถรักษาได มีความตระหนักเรื่องโรคเอดส
การดูแลผูไดรบั ผลกระทบ
ประชาสงเคราะหจังหวัด จายเงินสนับสนุนรายละ 2,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุนเงินจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สําหรับชวยเหลือผูที่เดือดรอนวิกฤตเศรษฐกิจ และมีการจายเบี้ย
ยังชีพจาก อบต. 500 บาท/เดือน ดําเนินการโดยศูนยองครวมในโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ภารกิจเปนเรื่องของการ
ดูแลเด็ก ที่คลอดจากแมติดเชื้อ สําหรับผูใหญ สนับสนุนเรื่องการรับยาตานไวรัส ซึ่งมีเปนจํานวนมาก
ดานบริการคลินิกกามโรค ไมไดแยก จะอยูที่ OPD หนวยงานสูตินารีแพทย รับผิดชอบดูแล ในสวนของ
Clinic ANC ไมไดแยกคลินิก โดยจะแยกเฉพาะคลินิกยาตานไวรัสเทานั้น
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ที่ใหเบี้ยยังชีพ ไดใหความชวยเหลือ 39
ราย ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว ทั้ง ที่ผลเลือดบวก และไมบวก ที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อ เด็กปละ 2,000 บาท มีเบี้ย
ยังชีพ คาอุปกรณการศึกษา
ปญหาอุปสรรคดานบุคลากร เจาหนาที่ คือ คนทํางานมีจํานวนนอยไมเพียงพอ ตองรับผิดชอบหลาย
งานพรอมกัน ไมพบการละเมิดสิทธิ์ เนื่องจาก ชุมชนยอมรับดี และผูปวยบางรายไมแสดงอาการอยางชัดเจน
เรียกวา “ดูไมออก บอกไมได”
ศูนยอนามัยที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ศูนยอนามัยที่ 3 รับผิดชอบครอบคลุม 9 จังหวัด มีจํานวนประชากรมากที่ตองดูแล ระบบการทํางานของ
ศูนยอนามัยในเชิงราชการไมเขมแข็ง แตเครือขายการทํางานเขมแข็ง กําลังมีการจัดตั้งศูนยวัยรุน แตกอน friend
corner ที่เนนมองเด็กสุขภาพดี พฤติกรรมเหมาะสม จากเดิมที่เนนแตเด็กปวย ทําใหเด็กปวยหลุดไป แลวอยูใน
สังคมได ใหสังคมเกิดการยอมรับ มีหนวยงานที่เกี่ยวของคือ กศน. พม. อปท. โดยตองใหการสนับสนุนศูนย
อนามัยที่ 3 ในการทํางาน โดยไมขัดของ และเอื้อสังคม การลดผลกระทบ รวมทั้งนําผลการดําเนินงานสามารถ
เสนอรับการลดหยอนภาษี ประเทศไทยอาจยังไมเขมแข็งพอที่จะหาระบบที่เหมาะสม
การมองปญหาตองมองเปนภาพรวม และความเปนจริง ตองมองการทํางานตามบริบทของประเทศไทย
โดยเฉพาะผูติดเชื้อแลว มีเรื่องของสิทธิเขามาเกี่ยวของ เชน การใหสิทธิกับแม ในการเลือกเปดเผยผลเลือด การ
ขอรั บ ความช ว ยเหลื อ เป น เรื่ อ งการรั ก ษาสิ ท ธิ ให กั บ ผู ติ ด เชื้ อ และแม ในกรณี ไ ม มี เ งิ น ไม มี ง าน จะให ค วาม
ชวยเหลือไดอยางไร และนอกเหนือสิทธิตองสามารถดูแลไดตลอด 24 ชั่วโมง
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หญิงตั้งครรภติดเชื้อที่คลอด มีจํานวน 450 ราย เด็กติดเชื้อหลังคลอดคิดเปน 31% (ประมาณ 16 คน)
แมที่มีอายุต่ํากวา 18 ป มีประมาณ16 % (ขอมูล 24 เดือน) แมอายุนอย (ต่ํากวา 18 ป) จํานวน 150 คน กรม
อนามัยไดรับผลกระทบกับการปฏิรูปการปกครอง ใน 5 ปที่ผานมา คอนขางมีผลกระทบนอยเพราะเริ่มคุนเคยกับ
การมีงบประมาณนอย จึงทํางานภายใตงบประมาณที่มีอยูนอยเรื่อยมา
ตองสนับสนุนใหมีการประสานกับโรงเรียน อบต. และหนวยงานอื่นๆ รวมดวย เชน ในการรวมทํางาน
ภายใต พั น ธกิ จ หลั ก ที่ ทํ า ให ค นอื่ น ทํ า งานส ง เสริ ม คุ ณ ภาพ โดยเป น ผู ส นั บ สนุ น ให มี ค วามสํ า เร็ จ ด ว ยกั น ถ า
หนวยงานอื่นยังไมทํา ก็ตองเปนหนาที่ของกรมอนามัยที่ตองเขาไปรับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงของกรมอนามัยไมมีปญหา แตที่พบปญหา คือ การถูกลดขนาดในดานการบริการ แต
เปนเพียง model เปนบริการไมไดเต็มที่ ไมมีคนสนับสนุนการทํางาน และถูกลดบทบาทลง งานสงเสริมสุขภาพ
แตกตางจากควบคุมปองกันโรค รวมทั้งรูปแบบการบริหารงบประมาณนั้น งบประมาณไปอยูที่ทองถิ่นตางๆ
อาจจะทําใหลําบากขึ้น ในสวนของ Model AZT แมสูลูกของกรมอนามัย นาจะเปน model ที่ดีที่สุดในการทํางาน
ดานการดูแลแม และเด็ก
การดูแลผูไดรบั ผลกระทบ
ผูติดเชื้อ พอ แม พี่ นอง ไดรับการชวยเหลือโดยศูนยเฉลิมพระเกียรติ ในโรงพยาบาลอําเภอ กระจายทั่ว
ประเทศ โดยศูนยสุขภาพชุมชน แตยังพบปญหาการดําเนินงานในคนที่ไมยอมเปดเผยตัว มีการจัดอบรม เขาคาย
เด็กที่แมติดเชื้อ การชวยเหลือตองสอบถามจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมีการ
อบรมทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมใหวันสําคัญ ดานงานวัณโรค มีการดําเนินงานผสมผสาน TB-HIV โดยผูปวยวัณ
โรค 1 ราย ไดรับการดูแลแบบองครวม และไดรับการ counseling ทุกราย มีการ VCT – HIV ทําไดรอยละ 60-70
โดยพยาบาล VCT เจาะเลือด
ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส (Human Rights)
สํานักงานควบคุมปองกันโรค
การใหความรูเรื่องสิทธิ เมื่อมีการจัดอบรมเรื่องใดๆ จะเพิ่มเติมเนื้อหาความรูเรื่องสิทธิ เขาไปในหลักสูตร
การอบรมดวย ทําใหการยอมรับของชุมชนดีขึ้น มีการจัดอบรมเพื่อใหคนในชุมชนเขารับการอบรม การเปดเผย
ตัวตนในชุมชน ใหสามารถอยูรวมกันไดปกติสุขมากที่สุด แกนนําชมรมตะเกียง ที่ทํางานดานการเผยแพรสิทธิ
และการพบกลุมเยี่ยมบานมีจํานวน 20 คน ไดรับการยอมรับจากชุมชนดี หากมีการเปดเผยตัว แตการกระจาย
อํานาจการปกครอง มีผลตอการเบิกจายงบประมาณในหมวดการดูแล รักษา และการปองกันดานเอดส (กํานัน
อบต. ตองการทราบขอมูลของผูปวย)
การทํ า งานด า น TB/HIV ยั ง ไม เ ป น เนื้ อ เดี ย วกั น เป น ลั ก ษณะการแยกส ว น มี ก ารบู ร ณาการในกรณี
คนทํางานดาน TB/HIV- เปนคนเดียวกัน ถึงแมการทํางานจะแยกกัน แตมีความคาบเกี่ยวกันในกิจกรรม เชน การ
ใหการปรึกษา
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวมกับสมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทยตานภัยเอดส (TBCA) ในการ
ส ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให ส ถานประกอบการมี ม าตรฐานการบริ ห ารจั ด การด า นเอดส ใ นสถานประกอบการ ASO
Thailand ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องแนวปฏิบัติเรื่องการปองกันและจัดการดานเอดสในสถาน
ประกอบการ เพื่อปองกันการแพรระบาดและการคุมครองสิทธิแรงงานดานเอดส ไมใหมีการเลือกปฏิบัติกีดกันใน
การทํางาน รวมทั้งตรวจเลือดกอนทํางานในโรงงาน สิทธิของผูติดเชื้อในชุมชนโดยงบประมาณจากกองทุนโลก
(GF) เพื่อเนนการสรางความเขาใจ และลดการเลือกปฏิบัติผูติดเชื้อเอดสประเทศไทย (ASO) ดําเนินงานใน
โรงงาน เพื่อสรางมาตรฐานการลดการเลือกปฏิบัติ โดย เนนเยาวชน และคนทํางาน ในสถานประกอบการ เนื้องาน
ครอบคลุม คนทํางานทุกระดับอายุตั้งแต 15-17 ป ขึ้นไป กิจกรรมการดําเนินการเปนดังนี้
1) เชิญคณะทํางาน ทํางานรวมกับแรงงานจังหวัด สสจ. โดยการสงหนังสือเชิญเขารวมโครงการ
เก็บขอมูล base link เรื่องเอดสของโรงงาน ใชจาก TBCA ขอมูลจะสงไปวิเคราะหที่สวนกลาง
2) สัมภาษณผูบริหารฝายบุคคล เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานเอดส การบังคับตรวจเอดส การ เลือก
ปฏิบัติ และการเก็บรักษาขอมูลความลับของพนักงานในสถานประกอบการ
3) เชิญเจาหนาที่ฝายบุคคล (HR) มาเขาอบรม เรื่องทัศนคติเอดส การทํางาน และการอยูรวมกัน
4) มีการเชิญเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงงาน เขามาใหอบรมความรู เรื่องเอดส
5) จัดอบรมพนักงานตามหลักสูตร ขั้นต่ํา 3 ชม. และกี่รอบแลวแตงานพนักงาน
6) กระตุนผูบริหารเปนระยะ เพื่อผลักดันใหมีนโยบายดานเอดสของโรงงาน หรือสถานประกอบการ
7) สนับสนุน อุปกรณ สื่อ และวิทยากรแกนนํา เพื่อใหสามารถนําความรูไปอบรมตอได
8) ถาจะใหเจาหนาที่โครงการไปอบรมในสถานประกอบการ เจาของสถานประกอบการตองเสีย
คาใชจายสนับสนุน หากทํางานเองได ก็ดําเนินการไมตองจาย โดยทางโครงการจะใหสนับสนุน
สื่ออุปกรณ และบุคลากร (มีการทํา pre-post test ดวย)
9) การทํางานเอดสในสถานประกอบการ เปนลักษณะของจิตอาสาเพราะเปนนโยบายของสถาน
ประกอบการ
10) โรงงานที่เลือกจะเขาเกณฑตามขนาด 3 ขนาด เล็ก จํานวนพนักงานตั้งแต 30-99 คน ขนาด
กลาง 100-299 คน และขนาดใหญจํานวน 300 คนขึ้นไป
11) มีการประสานกับแรงงานจังหวัด เรื่องขอมูล หากสถานประกอบการมีความพรอมเจาของยินดี
เขา รวมโครงการโดยสมัคร ใจ ศูนยประสานงานเอดส (NFA) ก็สามารถเขาไปดําเนินการ
ได โดย ดําเนินการทั้งดาน HIV และ TB และอาจมีการทํางานดานยาเสพติด และไวรัสตับ
อักเสบ (HB) เขาไปดวย
12) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เห็นชัดเจนมาก ดูจาก การหมุนเวียนจํานวนการใชบริการ ถุงยาง
อนามัย
13) ในแตละหลักสูตร มีการทํา Pre-Post test และติดตามผลทุกไตรมาสจาก HR (ฝายบุคคล) มี
การจัดการอบรมเชิงพฤติกรรม
14) สถานประกอบการมีบริการ VCT และการใหคําปรึกษา

130/233

15) แกนนําอบรม ไปขอสื่อ ถุงยางอนามัยเพื่อไปแจกคนในสถานประกอบการ
16) มีการจัดทํานิทรรศการเอดสทุกสัปดาห โดยชวนสถานประกอบการในนิคมฯ จัดกิจกรรมเรื่อง
เอดส เปนชมรมตานภัยเอดส
17) มีการรักษาระดับ ASO – ASQT โดยสํานักงานสวัสดิการ และคุมครอง แรงงาน เปนผูประเมิน
การรักษาระดับ ระดับเงิน 2 ป ระดับ ทอง 2 ป โดยมีกรมสวัสดิการฯ เขาไปประเมินตออายุ
18) งบจาก GF ป 2547 และป 2548 ไปยังชุมชน หลังจากหมดงบประมาณสนับสนุน ก็มีการ
ดําเนินงานตอ ดานการใชสิทธิ์ตางๆ การเขาถึงบริการได
19) กลุมผูปวยที่ทํางานในโรงงาน ในระหวางและหลังดําเนินการ ผลเปนบวก จากเดิมที่ใหมาตรวจ
เลือด และกีดกันออก มีการจัดทํานโยบายชัดเจนของโรงงาน และทํา ASO นําไปสูการดูแลเรื่อง
สิทธิของคนทํางาน การทํางาน มีทีมทํางาน ไปทํางานในลักษณะกิจกรรม และ volunteer ใน
พื้นที่ ในโรงงาน หรือ สถานประกอบการ
20) สถานประกอบการประเภทกลุม คาราโอเกะ จะไมคอยมีความแตกตางกัน ASO Thailand ทํา
ไดดี แตทําไดนอย และงบประมาณลดลง
21) มีกระบวนการเนน การใชประโยชนจาก อบต. และขยายงาน ASO ไปยัง สถาบันบาน วัด และ
โรงเรียน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกคนเขาถึงบริการ ยกเวนคนไทยที่ไมมีบัตร และเปนกลุมประชากรชาติ
พันธุที่ไมไดรับสิทธิ์ NAPHA Extension โดยมีการอบรมการมีสวนรวม ใหเกิดการยอมรับในโรงเรียนเพื่อใหเด็กมี
ความรู ทักษะในการดําเนินชีวิตสามารถอยูในสังคมไดเปนปกติ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ และการสนั บ สนุ น ด า นต า งๆ แต
มาตรฐานการดําเนินการดานเอดสทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดนํามาปรับใช เนื่องจากยังไมใชปญหา
เรงดวน
โรงพยาบาลศูนย การดําเนินการดูผูปว ยเรื่องสิทธิ ผูติดเชื้อทุกรายไดรับการดูแลตามสิทธิ
โรงพยาบาลชุมชน เรื่องสิทธิ เมื่อมีการอบรม ก็จะเพิ่มเติมความรูเรื่องสิทธิ เขาไปในหลักสูตรการอบรม
ดวย การยอมรับในชุมชนดีมาก มีการจัดอบรมเพื่อใหคนในชุมชนเขารับการอบรม การเปดเผยตัวตนในชุมชน ให
สามารถอยูรวมกันไดปกติสุขมากที่สุด แกนนําชมรมตะเกียง ที่ทํางานดานการเผยแพรสิทธิ และการพบกลุม
เยี่ยมบานมีจํานวน 20 คน ไดรับการยอมรับจากชุมชนดี หากมีการเปดเผยตัว การกระจายอํานาจการปกครอง มี
ผลตอการเบิกจายงบประมาณในหมวดการดูแล รักษา และการปองกันดานเอดส (กํานัน อบต. ตองการทราบ
ขอมูลของผูปวย)
ในยุทธศาสตรที่ 3 Human Rights Protection ประกอบดวย ASO Thailand, NAPHA Extension
สงเสริมใหมีคณะทํางานดานสิทธิมนุษยชนในคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด สรางเครือขายขยายหนวยงานให
ความรูเรื่องสิทธิดานเอดส ความรวมมือระหวางหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของการคุมครองสิทธิผูติดเชื้อและผูไดรับ
ผลกระทบจากเอดส หนุนเสริมการทํางานกลุม/ชมรมผูติดเชื้อ ศูนยองครวม
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ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพือ่ การปองกันและแกไข
ปญหาเอดส
สํานักงานควบคุมปองกันโรค
การดําเนินงานวิจัย/ วิชาการ มีการประสานกับมหาวิทยาลัย เรื่องการทําวิจัยดานโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมทั้งงานวิจัยของเจาหนาที่ สคร. ตามกรอบยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค ไดรับ
งบประมาณจากกองทุนโลก เขามาสนับสนุนเติมเต็มการทํางานในสวนที่ขาด และในป 2552 มีการสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานในกลุมอื่นๆ เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งสามารถชวยสนับสนุนการทํางานเพิ่มขึ้น มีการนิเทศ
ติดตามงาน การจัดอบรม มีการดําเนินการอบรมที่โรงพยาบาลเปนแกนนําครู ก. ครู ข. โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก TUC และ สคร. ที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน แตไมไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ปญหาคือ ในกลุมประชากรที่ไมยอมเปดตัวตองใช NAPHA Extension ซึ่ง
งบประมาณสนับสนุนลดลง ตองผลักดันใหไปใชสิทธิตามที่ควรไดรับ นอกจากนี้ดานงานวิจัย เปนไปตามบทบาท
ของกรมฯ อยูแลวควรทําเปน Multi-sector ภาพรวมเขตมากกวาแบบเดี่ยวเพื่อขอเลื่อนตําแหนง อาจจะเชื่อมโยง
กับ สคร. เครือขาย และหนวยงานอื่นๆ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
งานวิจัย และวิชาการในพื้นที่มีการดําเนินการของนักศึกษาปริญญาเอก ที่นําเสนอการทําวิทยานิพนธ
โดยเจาหนาที่ในโรงพยาบาล ดังนี้
- ผลงานวิจัยของพยาบาล ทําการศึกษาตัวทํานายคุณภาพชีวิตของผูทานยาตานฯ
- ผลงานของแพทย ทําการศึกษาเรื่องแพยาตาน Nevirapine
- ผลงานของเภสัชกรทําการศึกษาเรื่องการใหบริการผูติดเชื้อรวมกับพยาบาล เปนการทํางาน
รวมกัน และเปนผลงานที่สามารถนํามาใชดําเนินการตอเนื่องไดในโรงพยาบาลการติดตาม และ
ประเมินผล M&E
- เชิญประชุม แบบมีสวนรวม ใหทางคณะอนุกรรมการเอดส เครือขายพิจารณาวา มีความพรอม
ในการเสนอผลการประเมิน โดยใชเครือขาย (สคร. , ศูนยอนามัย) การประเมินทั้งแนวตั้ง และ
แนวนอน รวมกับการพิจารณาจากรายงาน
- สํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ไดรับการอบรม กับ EPTA มีการทําเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง
- สํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ทําปริญญาโท เรื่องทุนทางสังคมงานเอดส อําเภอพนม
สารคาม จากแกนนําที่ไดรับอบรม ทั้งคน ในพื้นที่เปนคนทํางาน
- ผลจาก M&E นํามาวางแผนฯ ปรับยุทธศาสตร
องคกรปกครองสวนทองถิน่
มีนักวิชาการเขามาทําวิจัยในพื้นที่เรื่อง M – Power มีอาสาสมัคร เขามาทํางาน ประธาน อสม. ทําดาน
เนินการ มีจัดกิจกรรม ใหความรู ทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ
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โรงพยาบาลชุมชน
โรงงานรับผูปวยใหทํางานในโรงงาน และเปนผูที่รับยาตานไวรัสอยูที่โรงพยาบาล โรงงานมีการยอมรับผู
ติดเชื้อมากขึ้น เชน โรงงานตะแกรงเหล็ก ทําอางอาบน้ํานอน โรงงานเนสกาแฟ และโรงงานพลาสติก เจาหนาที่
โรงพยาบาลสามารถเขาไปใหความรูได
การควบคุม กํากับ ติดตาม ผลการทํางาน มี HIV-QLT ในการกํากับการทํางานของโรงพยาบาล ตาม
การสุมของ programmer ในโรงพยาบาลที่ทํางานมาเกิน 2 ป เขาปที่ 3 นําผลมาตั้งเปา ใหไดเกินเกณฑที่
กําหนด
การวิจัย มีการเก็บรวบรวมขอมูล มาทําการวิจัยจากงานประจํา ประเมินผลงานของเจาหนาที่ มีการใช
เปนแบบอยาง ของการดูแลรักษาคนไขใหแข็งแรง สุขภาพดี สามารถทํางานไดตามปกติ ซึ่งงานวิจัย มีขอมูลแตยัง
ไมทราบวาจะทําอะไรตอ มีเจาหนาที่เภสัชกร ทําวิจัยเรื่องการใหบริการยาตานไวรัส และ มีหนวยงานสถานศึกษา
ลงมาทําการศึกษาวิจัยบาง
ปญหาอุปสรรค
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
- การไมยอมเปดเผยตัว ทําใหไมไดรับบริการ และ Lose follow up ขอมูลที่ใชสวนใหญมาจาก
HIVQUAL-T ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดในระดับโรงพยาบาล และนําขอมูลมาใชเปนดานการ
รักษา เปน Version 5 โดยงบประมาณสนับสนุนจาก TUC รวมทั้งมีการผลักดันการทํางาน
ตามกลุมเปาหมายมีการเรียนรูการทํางานรวมกันในระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาลจังหวัด
- การดําเนินงานยุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตร ในแผน UA จากหนวยงานตางๆ ยังไมเกิดภาพ
การนําไปสูการปฏิบัติ แตจะเปนลักษณะการเคยคิด เคยปฏิบัติในอดีตอยางไร ก็จะทําสิ่งนั้นกับ
กลุมเดิม
- ไดรับงบประมาณนอยมาก และถูกตัดงบประมาณ อีกทั้งคนทํางานมีนอย
- การไมเขารวมของเจาหนาที่โรงงาน บางโรงงานบังคับตรวจเลือดตั้งแตแรก
- พฤติกรรมเสี่ยง จะพบวามีการเปลี่ยนคูบอย การหมุนเวียนคูนอนของคนทํางาน แตมีการใช
ถุงยางมากขึ้น
- ขอมูลจากโรงพยาบาล ถูกสงไปยัง สปสช. โดยตรงไมผาน สคร. ขอมูลที่สามารถเขาไปดู เปน
เพียงขอมูลเบื้องตนไมใชขอมูลระดับลึก แกไขโดยการตั้งคลินิกหญิงกามโรค 2 แหง เพื่อเก็บ
ขอมูลที่สามารถนําเสนอภาพสถานการณของโรคได
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปญหาอุปสรรคที่พบคือภาระงานมาก แตเจาหนาที่มีจาํ นวนนอย
องคกรปกครองสวนทองถิน่
1) ผูติดเชื้อไมรับเบี้ยยังชีพ ไมยินดีใหเยี่ยมบาน นิยมไปที่ศูนยเฉลิมพระเกียรติมากกวา เพราะมี
กิจกรรมกลุม
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2) การจัดทําแผนยุทธฯของ GF : ผูบริการเขารวม นายกฯ รองนายกฯ จะอยูดวยตลอด มีโครงการ
ควบคุมโรคที่ทําไดทุกๆปญหา แตยังไมชัดเจน
3) จํานวนคนทํางานมีนอย ภาระงาน เจาหนาที่มีมาก ไมสามารถทํางานไดเต็มที่
4) ครูผูสอนไดรับการอบรมพัฒนา แตไมไดสอน เพราะครูที่ไมอบรม ไมไดสอนในชวงนั้นๆ อีกทั้ง
ผูสอนไมไดรับการอบรม ตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีปญหาครูผูสอนยายสถานที่ทํางาน/
โรงเรียน จึงไมไดเปนตนแบบการเรียน-สอนเพศศึกษา
5) ผูบริหารไมไดรับการอบรมเรื่องเพศศึกษา เนื่องจากกลัวเปนการชี้นําใหเกิดการมีเพศสัมพันธ
มากขึ้น จึงไมใหสอนเรื่องเพศศึกษา ในสวนผูปกครอง และผูเรียน มีปญหาบาง แต
นักเรียนเปนผูที่สามารถถายทอดสูผูปกครองได ในบางโรงเรียนมีการเชิญผูปกครอง มาอบรมใน
หลักสูตร PATH ดวย ซึ่งสรางความเขาใจที่ดี ใหกับการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน
6) มีการประสานงานที่ดีกับหนวยงานทองถิ่น เพื่อรวมกันทํางาน
7) ไมไดรับการสงตอขอมูล จาก สสจ.
8) กลุมเยาวชน และแรงงาน ที่เปนกลุมที่มีปญหา
9) บทบาทของ อบต. ดานการดูแลไมมี สวนงานปองกัน คือการสนับสนุนใหความรู
10) การดูแลผูไดรับผลกระทบ ไมเขาตามระเบียบ ใหเฉพาะผูติดเชื้อแตประสานใหศูนยเฉลิมพระ
เกียรติเขามาดูแล และเทศบาลสนับสนุนคาตรวจ CD4
11) การเปดตัวนอย มีเพียง 6 รายในพื้นที่ทําใหไมสามารถเขาถึงและใหบริการไดทั่วถึง
12) ขอมูลสถานการณ มีการทําประชาคม ทําแผนยุทธศาสตรดาน GIS mapping รวมกับองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น โรงพยาบาล เครื อ ข า ยผู ป ว ย ฯลฯ เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล จั ด ทํ า แผนการ
ใหบริการปองกัน ดูแล รักษา
โรงพยาบาลศูนย
1) VCT ตองการไป VCT แบบสมัครใจมาตรวจจริงๆ มีบางรายที่ไมไดเต็มใจมาตรวจจริงๆ มี
ประมาณครึ่งหนึ่ง และมีคนที่ขอไมตรวจ 3 ราย
2) มีบางรายที่ปฏิเสธการรับยา (100 รายใน รพ. ชุมชน) และมีการ refer มาที่โรงพยาบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ซึ่งที่โรงพยาบาลยอมรับคนที่ติดเชื้อแลวมาตรวจ และมีการติดตามพูดคุยอยาง
ตอเนื่อง
3) คณะกรรมการกลางเกี่ยวกับงานเอดส ขณะนี้ยังไมมีเปนรูปธรรม แตกําลังรางอยู เปน PCT
สําหรับงานเอดส
4) คลิกนิกทานตะวัน ขาดคนทํางาน กําลังดําเนินการขอพยาบาลวิชาชีพ มาทํางานเพิ่มทุน
5) โรงพยาบาลมีคําสั่ง อนุกรรมการเอดสจังหวัด ตองมีของอนุกรรมการเอดสของโรงพยาบาลดวย
แตเงียบหายไป มี PCM เขามาเปนเครือขายปองกันรักษา ทํางาน เชื่อมโยงกัน เปนชุดเดียวกัน
กับอนุเอดสจังหวัด โดยงบประมาณ สนับสนุนจาก GF มีการประชุม โดยรายงานการประชุมมี
การนําเขา ใหผูบริหารเปนเรื่องๆไป
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โรงพยาบาลชุมชน
มีปญหา คือ การใหยาตาน 1 ราย มีการประสานขอเปลี่ยนสูตรยา การใช ขอมูล จาก NAPHA โดยการ
คียขอมูลเขาไปในโปรแกรม ทําไดงาย แตเขา internet ลาชามาก และหลุดบอย จากรายงานผูปวยใช NAPHA,
AIDs OI ใชแบบ key เขาไปในโปรแกรม และกระดาษ
สถาบันการศึกษา
แผนเอดสชาติไมสนับสนุน เรื่อง วิจัยเพราะไปเนนเรื่องการรักษาทางการแพทย เรื่องเอดสตองเปนวิจัยที่
ตอเนื่อง ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมาย และงบประมาณมาไมตรงกับเวลาความตองการ มีการบริหารจัดการที่ไมดี
และแผนยุทธศาสตรเมื่อลงมาถึงระดับจังหวัดแลว ไมสามารถปฏิบัติไดจริง
องคการบริหารสวนตําบล
จํานวนคนทํางานมีนอย ภาระงาน เจาหนาที่มีมาก ไมสามารถทํางานไดเต็มที่ และการเปดตัวนอย มี
เพียง 6 รายในพื้นที่ทําใหไมสามารถเขาถึงและใหบริการไดทั่วถึง
ศูนยอนามัยเขต 3 จังหวัดชลบุรี
ปญหาที่พบคือการตรวจ HIV ของผูปวยวัณโรค ทําไดคอนขางยาก แตในผูปวย HIV ใหคําปรึกษา ตรวจ
วัณโรคไดครอบคลุมรอยเปอรเซ็นต Clinic STI การใหคําปรึกษา สุขศึกษา ใหกับหญิงขายบริการ และบุคคลทั่วไป
มีการให ความรูในสถานบริการ ดานสถิติกามโรค ที่พบมากคือหนองใน สูงขึ้นกวาเดิม มีการแพรไปในกลุม
เยาวชนทั่วไปมากกวาในหญิงขายบริการ เพราะกลุมหญิงขายบริการมีการปองกันที่ดี การปดบริการไป และเปด
มาใหม ข องสถานบริ ก ารทํ า ให ก ลุ ม เป า หมายที่ เ คยมารั บ บริ ก ารหายไปบางส ว น ต อ งมี ก ารประชาสั ม พั น ธ
คอนขางมาก เพื่อใหทราบวา คลินิกเปดใหบริการ แลว โดยเปดในวันจันทร พุธ และศุกร ผูปวยมารับบริการ
ประมาณ 20-80 คน ตอวัน
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
กลุมเปาหมาย แรงงาน และการคุมครองสิทธิ ควรดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม ควรใหเปนรูปแบบการ
บังคับ สคร. ควรเพิ่มความพยายามในการสงเสริมสุขภาพ และเสริมสรางการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดความคิด
สรางสรรคของคนทํางาน และตองมีการวางแผนยุทธศาสตร และกระบวนการทํางานรวมกัน รวมทั้งรวมกันคิด
ตัวชี้วัด ซึ่งแผนการทํางานที่เกิดจากการรวมคิดรวมทํา จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และชุมชนนาจะดีที่สุด
และหากพิจารณาภาครัฐดวยนาจะเปนสิ่งที่ดี
ศูนยองครวม ตามโรงพยาบาล เปนศูนยองครวมมีกลุมคนในชุมชน ศูนยองครวมมีการบริหารจัดการเอง
โดยมีพี่เลี้ยง และมีการเขียนรายงานผลการดําเนินงานสงผูใหงบประมาณสนับสนุนศูนยฯ
การดําเนินการเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ เปนไปไดยาก เพราะเรื่องความรูความ ตระหนัก และพฤติกรรม
ไมไปดวยกัน การใชถุงยางอนามัยมีนอย ปญหาเรื่องการตีตรา ยังมีอยูมากในพื้นที่
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ควรมีกฎหมาย กฎระเบียบ และ ขอบังคับโดยเฉพาะในบริษัทตางชาติที่เขามาประกอบการแสวงหา
ผลประโยชนในประเทศไทยใหเขารวมโครงการทุกกรณี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีสวนรวมมากกวานี้ ในสวนของอบต. เริ่มโดยการใหการอบรมแกนนําที่
เปนหนาที่ของ อบต. โครงการสนับสนุนงบประมาณโดยสวนกลาง จัดสรรงบประมาณใหอนุกรรมการเอดสทุก
หนวยงาน ในสังกัด เพื่อใหมีการจัดประชุมรับทราบยุทธศาสตรงาน การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
การดําเนินงานปองกันมีความเหมาะสมอยูแลว แตควรเนนความเขมขนมากขึ้นโดยมองวาโรคเอดส เปน
โรคติดเชื้อปกติ ทั่วไปควรเนนเรื่องการดื้อยา เสนอการดูแลเรื่องการดื้อยาผลักดันเขาไปในยุทธศาสตร ทั้งของ HIV
และ TB ควรมีการบูรณาการงานประจํา Maintain กลุมเกา และการดําเนินงานแบบเชิงลึกในกลุมใหม อยาง
ตอเนื่อง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หากขอตรวจสอบบัตรประชาชนของผูปวย ที่มารับยาตานจะเปนไปไดหรือไม จะเปนการละเมิดสิทธิ
เกินไปหรือไม และควรมีกลไกการประสานงานกับ สปสช. เพื่อใหแพทยในโรงพยาบาลเมือง สามารถดําเนินการ
เปลี่ยนสูตรยาได
องคกรปกครองสวนทองถิน่
งบประมาณทองถิ่น (ดานเอดส, กลุมเสี่ยงเอดส) งบประมาณระบุมาชัดเจนไมสามารถทําอยางอื่นได
เชน เรื่องของโรคเอดสโดยเฉพาะ ดังนั้นควรผลักดันโดยการระบุหมวดการใชจายงบประมาณดานเอดส มาตั้งแต
ระดั บ ส ว นกลาง จะได ทํ า งานได ง า ยและชั ด เจนมมากขึ้ น ชุ ม ชนอยากเข า มาทํ า งานด า นเอดส แต
กระทรวงมหาดไทยหามอุดหนุนเงินใหกับชุมชน หากทองถิ่นดําเนินไดอยูแลว แตใหเทศบาล อบต. ดําเนินการ
เชน ใหความรู ควรเพิ่มอิสระในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น ควรมีการเนนใหประชาชน
ในชุมชนไดเขามามีบทบาทในการทํางานรวมกับเทศบาล หรือ อบต. มากขึ้น ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ควร
ใหดําเนินงานชวยเหลือ ดูแลนักเรียน ทุกเรื่อง ทั้งดานความปลอดภัย ทักษะชีวิตการปองกัน และสุขภาว การสอน
ทักษะการใชชีวิตควรมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตองการ ควร
ไดรับสม่ําเสมอ เพื่อนําไปใชในการมองภาพการวางแผนการดําเนินงานแกไข และปองกัน รวมทั้งควรไดรับการ
สนับสนุน เชน รายชื่อผูติดเชื้อในชุมชน เพื่อการติดตามดูแล
โรงพยาบาลศูนย
ควรจะมีการบริการดูแลรักษาโรคอื่นๆที่นาสนใจมากกวานี้ คลินิกเพื่อนใจวัยรุน เปนสิ่งที่โรงพยาบาล
ตองการดําเนินการ และสงแผนยุทธศาสตรเอดสชาติ ทั้งฉบับรางและฉบับจริงใหกับโรงพยาบาลดวย เนื่องจากใน
ระดับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีการชี้แจง การรับทราบแผนฯ คณะอนุกรรมการเอดส สวนกลาง ไมมีการ
ส ง สั ญ ญาณ และไม ไ ด รั บ ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ แผนเอดส ช าติ ทํ า ให ไ ม ท ราบว า จะดํ า เนิ น การต อ อย า งไร
งบประมาณที่ไดรับนอยมากเพียง 200,000 บาท เทานั้น เนื่องจากการกระจายอํานาจ การทํางานในปจจุบันเปน
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การทําดวย ควรมีการวางแผนฯ ทําแผนยุทธศาสตรรวมกับชุมชน หากไดรับผลสนับสนุนจากสวนกลาง นาจะทํา
ใหโรงพยาบาลดําเนินงานไปไดดวยดี และควรเลือกเพียงบางอําเภอที่มีความพรอมเทานั้นในการจัดตั้ง PCM
นอกจากนี้ควรทําใหคนไข TB-HIV การเปดเผยตัวมากขึ้น และหาวิธีการใหประชาชนไทยอยูประจําที่มากขึ้น
โรงพยาบาลชุมชน ควรมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยองครวมอยางตอเนื่อง
สถาบันการศึกษา
สนั บ สนุ นใหมี ค วามรว มมื อ ที่แ ข็ งแรง ยั่ง ยื น สามารถพึ่ งตั ว เองได ดว ยงบประมาณของตนเอง เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการของบประมาณจากหนวยงานอื่น ซึ่งมีผลตอการบริหารจัดการที่ยากลําบาก และการทํารายงานควร
เนนการมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อใหเกิดความยั่งยืน รวมทั้งประสานความชวยเหลือกับเครือขายตางๆ โดยมี
หนวยวิชาการที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนใหทองถิ่นแกปญหาเองได
ทักษะการใชชีวิตควรมีความชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนการดําเนินการ 800
โรงเรียน 7 อําเภอ สพท. เขต 2 ดําเนินการในโรงเรียนในสังกัด ปฐมวัย มัธยมศึกษา
ศูนยอนามัยเขต 3 จังหวัดชลบุรี
ประชาชนยังกลัว และติดภาพเรื่องเอดส เปนเรื่องนารังเกียจ จึงควรมีกระบวนการทําใหครอบครัวเปนที่
พึ่งที่ดี เขาใจผูติดเชื้อที่สุด ควรมีการ Counseling ใหพอแมไดเขาใจ กลาพูดกลาบอกคนในครอบครัว มองโรค
เอดสเปนโรคปกติ ใหคนที่ติดเชื้อเปนผูชี้แจง หรือใหพระมาพูดเรื่องธรรมมะกับโรคเอดสใหแกประชาชน การให
ผูปวยมาชวยดูแลผูติดเชื้อเปนสิ่งที่ดี ตองใหคนทํางานเขาใจในการทํางานดานเอดส และมีการจัดกระบวนการ
การทํางานรวมกันกับคนในชุมชน การทํางานประสานความรวมมือกัน และใหการสนับสนุนกันแตละดาน การ
ประสานการทํางานกันระหวางสคร. กับศูนยอนามัย ใหมองปญหาของ สคร. คือปญหาของศูนยอนามัยที่ 3 โดย
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ของเจาหนาที่ ปญหาชาวบานคือ สิ่งที่ตองแกไข ไมเนนการทํางานที่กรมควบคุม
โรคตองการใหทําเปนหลัก ซึ่งสิ่งที่ประชาชนตองการ ก็ใกลเคียงกันกับที่กรมควบคุมโรคใหทํา แตควรเนนเรื่องการ
ใหคําปรึกษา strategic road map ไปดวยกัน

6 ผลการดําเนินงานภาพรวมตามยุทธศาสตร ขององคกรผูรับผิดชอบดานการบูรณาการการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ
ผลการทบทวนองคกรผูรับผิดชอบดานการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ เปนการ
พิจารณาความกาวหนาของการดําเนินงานชวงพ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552 ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณเอดสชวงกอนแผนและชวงครึ่งแผนฯ ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรที่ตั้งไว 3 ขอ
ทิศทางการดําเนินงานสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนฯ สิ่งที่เปนชองวาง (gap) และอุปสรรคตอการบรรลุ
ความสําเร็จของแผนฯ โดยเฉพาะกรมวิชาการทั้งหลาย มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานการดูแลรักษา
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ผูปวยในหนวยบริการ กําหนดรูปแบบการติดตามกํากับและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดส รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและสรางแนวทางการดูแลรักษาผูปวยที่ครบถวน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการทบทวนครึ่งแผนฯ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร
บูรณาการฯ คณะทํางานวิชาการฯ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม (Focus Group) หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานโรคเอดส สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เจาหนาที่ศูนยอํานวยการ
บริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ นอกจานั้นแลวยังดําเนินการการสนทนากลุม (Focus Group) เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจากกองแผนงาน กรมควบคุมโรค และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
ผลการทบทวนครึ่งแผนฯ เอดสชาติ หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผน
ขอคนพบจากการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.
2550-2554 สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องบทบาทหนาที่ของสํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายใตแผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย รับผิดชอบในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 4 โดยมีภารกิจหลัก
คือการปองกันและการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งดานการประสานงานเพื่อใหการดูแลรักษาแมและเด็กที่ติดเชื้อ
นอกจากนั้นแลวยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก (MCH: Mothernal and Child Health Board)
เพื่อพิจารณาประเด็นที่มีความสําคัญและสงผลกระทบตอนโยบายซึ่งตองไดรับรายงานผลการดําเนินงานทุก
มาตรการของกรมอนามัย
การนําแผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติฯ มาใชประโยชน
การจัดทําแผนฯ มีการนําประเด็นที่อยูในแผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ ฯ มาเปนหลัก และนํามาปรับใหเขากับแผนยุทธศาสตรฯ ของกรมอนามัย โดยมีตัวแทนของกรมอนามัย
เขาไปมีสวนรวมในการทําแผนแตเปนระดับของผูบริหาร ในป 2550-2554
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสงทุกป มี
National AIDS Program (NAP) ควบคุม การกํากับติดตามและประเมินผล มีการรายงานผลระดับประเทศ โดย
ใชตามตัวชี้วัดของ UNGASS, WHO, UNICEF มีการรายงานความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยศูนยอนามัยแม
และเด็กรวบรวมมาจากจังหวัด และศูนยอนามัยตางๆ เกิดเปนภาพรวมของประเทศ ในสวนของการทํางานรวมกับ
หนวยงานอื่นเชน งานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เชน การมี NAP Program พบวาไมได
เปนอุปสรรค ขึ้นอยูกับคนทํางานมากกวาวาจะใชประโยชนในดานใด NAP Program ตองดําเนินการเพื่อรับ
ทรัพยากรเชน ยา งบประมาณ แตรายงานของสํานักสงเสริมสุขภาพ ทําเพื่อบอกคุณภาพของงาน
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วิธีการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
ในพื้นที่ใชวิธีการชี้แจง โดยออกหนังสือจากสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนเปนนโยบาย 2 หนา สง
ให กั บ ทุ ก ๆ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพื่ อ แจ ง ให โ รงพยาบาลรั บ ทราบ มี ก ารกํ า หนดเป น คู มื อ Couple
counseling และ ANC เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
การดําเนินงานตามกลุมเปาเหมาย
การดําเนินงานดานการปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก (Prevention of Mother to Child Transmission:
PMTCT) กรมอนามัยรับผิดชอบการจัดทําแผน และเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีการใหยาตานไวรัสแกหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ รวมถึงแมและลูกที่ติดเชื้อ การใหการปรึกษาสําหรับแม
เรื่องการรับประทานยาอยางครบวงจร จากสถานการณมีการติดเชื้อรอยละ 4-5 ในกลุมที่ไมมาฝากครรภ และ
ประมาณรอยละ 0.7 ในกลุมที่มาฝากครรภ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร และการทํา Couple Counseling ซึ่ง
เปนหลักสูตรที่ทํารวมกับกรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค โดยกําหนดใหเปนนโยบาย สงตอใหหนวยงานรับไป
ปฏิบัติ และกระตุนใหเปน Routine และการดูแลแมติดเชื้อหลังคลอดจะประกอบไปดวยการตรวจ CD4 ทุก 6
เดือน โดยปกติแมที่คลอดจะตองไดรับการดูแลหลังคลอด 6 สัปดาห แตในบางโรงพยาบาลดูแลถึง 5 ป มีการ
ติดตามเด็กถึง 18 เดือนเพื่อดูผลเลือด และมีการชวยเหลือเด็กที่ไดรับผลกระทบ มีการพัฒนา E-inspection (เปน
Program สําหรับการติดตามเด็ก) สงผลใหรอยละ 80 ของเด็กที่มีอายุต่ํากวา 2 ป ไดรับการติดตาม สวนหญิง
ตั้งครรภที่เปนวัยรุนมีการประสานงานกับสํานักอนามัยเจริญพันธุเพื่อดําเนินการปองกันในหญิงและชายวัยเจริญ
พันธุ การปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร ในกลุมติดเชื้อที่ไมตั้งครรภ และไมควรจะตั้งครรภกอนวัยอันควร
การพัฒนาองคความรูมีการปรับระบบการทํางานใหเขากับสภาพปญหาที่เปลี่ยนไปกรมอนามัยมีการ
จัดทําหลักสูตร Counselor ผูใหบริการที่ใกลชิดกับผูปวย มีการนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบเพื่อดูแนวทาง
เนนการพัฒนาศักยภาพบุคคล
การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก มีการควบคุมมาตรฐานบริการขั้นต่ํา ตามที่ สปสช.กําหนด และเปน
แบบอยางใหกับโรงพยาบาล โดยมีคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัด การใหยาตานไวรัสจะเปนแบบ
ผสมผสาน คือ คณะกรรมการกลางรับผิดชอบเรื่องการปรับเปลี่ยนสูตรยาการทํางานเชิงปองกันการถายทอดเชื้อ
จากแมไปสูลูก ดูความกาวหนาเปนระยะ ติดตามการใหยา การเปลี่ยนสูตรยา สวนกรมควบคุมโรครับผิดชอบใน
สวนของการดูแลรักษา (การใหยา ตองกินเมื่อไร อยางไร สูตรใด) ดูตามคูมือของ WHO และมีการนําเสนอตอ
กรรมการ หารือการดําเนินงานวาสามารถทําไดหรือไม อยางไร พรอมขอเสนอแนะ
กลุมประชากรขามชาติเปนอีกกลุมเปาหมายหนึ่งที่กรมอนามัยใหความสําคัญไดรับยาเมื่อมีเลข 13 หลัก
รวมทั้งคนที่มีสิทธิประกันสังคม ในหญิงตั้งครรภปญหาคือ กลุมหญิงตั้งครรภที่เปนประชากรขามชาติ มีการ
เปลี่ยนที่อยูอาศัยอยูตลอด ทําใหติดตามยาก และรับยาไมตอเนื่องสม่ําเสมอ ในหญิงที่เปนประชากรขามชาติที่ไม
ขึ้นทะเบียนก็ไมสามารถรับยาได เพราะไมมี ID กรมอนามัยจะไมมีขอมูลของกลุมประชากรขามชาติ เพราะให
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จังหวัดเปนผูรับผิดชอบ (ในสวนนี้ มีงบประมาณจาก Global fund สนับสนุน 12 จังหวัดที่มีพรมแดนติดตอกับ
ชายแดน) การดูแลกลุมประชากรขามชาติมีกระบวนการ มีการดูแลแมและลูกที่ติดเชื้อ
ปญหาอุปสรรค
1. ปญหาที่พบในปจจุบัน คือ ยังติดตามเด็กไมไดบางสวน การกีดกัน การรังเกียจของสังคม ซึง่ ตองมี
การวางแผนเขาไปดูแลในชุมชน แมยา ยที่อยู ทําใหไมสามารถเขาถึงได
2. นโยบาย สปสช.ทําใหมีขอ จํากัดมากขึ้น การเขาถึงคนในกลุมนี้มีนอยลง ทําใหการดําเนินงานไม
ครอบคลุมในกลุมเปาหมายทีไ่ มมีเลข 13 หลัก
ขอเสนอแนะ
1. กรณี CD4 ต่ํากวา 250 ถาใชยาตานไวรัส 3 ตัวจะชวยรักษาไดดีขึ้น แตในประเทศไทยตองมีการ
พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยาตานไวรัสมีผลตอสุขภาพ กอนทําการดูแลรักษาตองมีการศึกษา และทดสอบกอน
และตองคํานึงในบริบทของประเทศไทยดวย
2. ควรมีการอบรมใหความรูแกผูรับผิดชอบงานเอดสอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการทํางานเปนทีม และทําใหเกิดการถายทอดองคความรู ตองรวมคิด รวมทํางาน และแกไข
ปญหารวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบ.จอ)
ประเด็นหลักในการทบทวน
การทบทวนประกอบด ว ยบทบาท ภารกิ จ ของ ศูน ย อํา นวยการบริ หารจั ด การปญ หาเอดสแ ห งชาติ
ภายใต แ ผนยุ ท ธศาสตร บู ร ณาการการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาเอดส แ ห ง ชาติ กลไกการประสานกั บ องค ก ร
เครือขาย การสนับสนุนการดําเนินงานตามกลุมเปาหมาย แนวทางการดําเนินงานในชวงระยะเวลาที่เหลือของ
แผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ของศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหา
เอดสแหงชาติ และ ความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ ภายใต
แผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว
บทบาท ภารกิจ ของ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ ภายใตแผนยุทธศาสตรฯ ศูนย
อํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติมีบทบาทสําคัญ 4 ประการดังนี้
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร
2. การจัดทําแผนควบคุมกํากับติดตาม (Monitoring and Evaluation: M&E) ของประเทศ และแปลง
แผน M&E เพื่อการปฏิบัติ
3. แปลงแผนยุทธศาสตรใหเปนแผนปฏิบัติ เพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชได
4. พัฒนาฐานขอมูลดานเอดส เพื่อเปนศูนยกลางของขอมูล และใหหนวยงานอื่นนําไปใช อาจจะมีการ
สังเคราะหเองหรือวารวบรวมมาจากที่อื่น
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กลไกการประสานกับองคกรเครือขาย
กลไกการประสานเครือขาย เชน กลไกการประสานงานกับคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด มีการเปด
โอกาสใหมามีสวนรวมตั้งแตการริเริ่มทําแผน ตั้งเปนคณะทํางานใหเขามารวมคิดราง โดยตั้งเปนคณะกรรมการซึ่ง
มี จํ า นวนมาก ประกอบด ว ยทุ ก ภาคส ว น ทั้ ง ภาคประชาสั ง คม และภาครั ฐ ทุ ก กระทรวง กรม เช น
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กลุมเครือขายผูติดเชื้อ ประธานเครือขายผูติดเชื้อแหงประเทศไทย เปนตน
กระบวนการจัดทําเริ่มตั้งแต Review literature และกําหนดรางประเด็นวาอีก 5 ปขางหนาจะทําอะไร การรางแผน
จะมีการประชุมรวมกัน มี การปรึกษากับ ตัวแทนแตละภาคสวน เปนลักษณะทํา จากขางลาง เริ่มจาก Stake
holder รวมกันคิดวาอีก 5 ปขางหนาจะทําอะไร แลวมาศึกษาในรายละเอียด เมื่อเสร็จแลวก็จะนําเขาสู
คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน งบประมาณ การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (อธิบดีกรม
ควบคุมโรค เปนประธาน และผูอํานวยการสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนเลขานุการ)
ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส แลวนําเสนอไปที่
คณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนคณะทํางานดานเทคนิค และ
ดานวิชาการตั้งแตเริ่มตน รวมในการสังเคราะหประเด็น และชวยรางกรอบฯ การทํางาน
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แผนภูมิที่ 9 โครงสรางการบริหารแผนงานปองกันละแกไขปญหาเอดสแหงชาติประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส

คณะอนุกรรมการประสานแผนงาน งบประมาณ การกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด

คณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนปองกัน
และรักษาโรคเอดส

คณะอนุกรรมการกํากับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการปองกันโรคเอดส

โครงสรางการบริหารแผนงานปองกันละแกไขปญหาเอดสแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550
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กลไกการถายโอนอํานาจในการทํางานใหกับหนวยงานอื่น
การลดการติดเชื้อในเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อ ศบ.จอ. เปนผูกําหนดแนวทาง และทิศทางกวางๆ มีการ
ทําแผนปฏิบัติการ แตไมไดเปนผูดําเนินการ เปนลักษณะที่ทุกภาคสวนมารวมกันคิด แลวหนวยงานที่เกี่ยวของรับ
ไปดําเนินการ แตปญหาการทําแผนที่ผานมาคือ ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในอดีตการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาล (สํานักงบประมาณ) จะจัดสรรงบประมาณดาน Prevention ผานโดยตรงใหกับคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส แตปจจุบันคณะกรรมการแหงชาติฯไมไดทําหนาที่จัดสรรงบประมาณ ทํา
ใหมีบทบาทนอยลง และการกําหนดใหแตละกระทรวงจัดตั้งงบประมาณเอง สํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ โดยศบ.จอ. เปนหนวยงานจัดการรวบรวมแผนปฏิบัติวาใคร ทําอะไร ที่ไหน รวมเปนแผนบูรณา
การ ทําใหไมทราบหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องตางๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารงบประมาณ
โดยอาศัย KPI ทําใหมีปญหาเกิดขึ้น การตั้งงบประมาณเริ่มตั้งแตหนวยงานระดับกองหรือหนวยงานในระดับ
ปฏิบัติการ ผานขึ้นไปในระดับกรม กระทรวง แลวตองนําไปจัดลําดับความสําคัญ ซึ่งเห็นวาเรื่องเอดสไมใชงาน
หลัก ก็จะถูกตัดไป ไมมีการบูรณาการ เชน กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรใหมีการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส
และเพศศึกษาในหลักสูตร แตก็ไมสามารถดําเนินการได เพราะไมไดตั้งเงินงบฯ ในสวนนี้
ในชวง 2 ปที่ผานมา แทบจะไมมีการประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหา
เอดสเลย เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลอยูเสมอ อยางไรก็ตาม ไดมีการประชุมคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ครั้งสุดทายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2552 ฝายเลขานุการคือกรม
ควบคุมโรค (สอวพ.) เสนอเรื่องใหมีการจัดทํา Joint KPI (ตัวชี้วัดรวม) เรื่องโรคเอดส ซึ่งไดรับคําสั่งใหดําเนินงาน
ประมาณเดือนสิงหาคม โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) รับคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีให
เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาตัวชี้วัดรวมดานเอดส (Joint KPI) เรื่องโรคเอดส ซึ่งชวงแรกศบ.จอ.ไดมีการ
ดําเนินการในระดับผูอํานวยการกอง และขณะนี้ทํารวมกับเลขาธิการ กพร. โดยตอมาไดมอบหมายให สถาบัน
ศศินทร (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการจัดทํา โดยขณะนี้ไดพัฒนามาไดระยะหนึ่งแลว แตยังไมไดเผยแพร และจะมีการนํา
Joint KPI ดังกลาวมาทําเปนแผนเรงรัดการดําเนินงาน 2 ป
ในการประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสที่ผานมา ศบ.จอ.ไดเสนอ
ให ทํ า แผนเร ง รั ด โดยกํ า หนดเป า หมายการติ ด เชื้ อ เอดส ล ดลงเหลื อ ประมาณ 5,000 ราย ซึ่ ง ประกอบด ว ย
Prevention Intervention 3 ประเด็น การประชาสัมพันธ การสงเสริมการใชถุงยางอนามัย การสงเสริมการ
ปองกันในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุม Migrant worker, female sex worker, IDU, MSM ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่ง
การใหมีการทําแผนเรงรัด โดยใหอยูในระดับ action plan
การสนับสนุนการดําเนินงานตามกลุมเปาหมาย
กลไกการขับเคลื่อนศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด (Provincial Coordinating Mechanism: PCM)
ศปอจ คือ การจัดตั้งกลไกประสานภารกิจเอดสในจังหวัด เปนเครื่องมือเชิงกลยุทธสําคัญ เพื่อเชื่อมโยงภารกิจและ
กิจกรรมภายใตการสนับสนุนของกองทุนโลกเขาสูกลไก และกระบวนการนโยบาย และการจัดการบริการที่
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เกี่ยวของ ในจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดกลไกรองรับภารกิจการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic
Management) ในระดับจังหวัด ศปอจ. มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู และกลไกที่ชวยในการสรุป
บทเรียนของบุคลากรที่จะประกอบเปนทีมงานในศูนยประสานงานประชาคมเอดสจังหวัด 43 จังหวัด ที่การ
ดําเนินงานโครงการดานเอดส รอบที่ 1 RCC ใหสามารถจัดการเชิงกลยุทธ สําหรับสนับสนุนใหหนวยงาน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับใชรูปแบบ กลวิธี และเครื่องมือเชิงกลยุทธใหเปนนโยบาย และแผนงานในการ
ปองกัน ดูแลรักษาเอดส และเสริมสรางวิถีชีวิตใหมีสุขภาวะในดานอนามัยเจริญพันธุของเยาวชน ที่ผานมา ศปอจ
ดําเนินงานในรูปแบบของโครงการ การพัฒนาระบบบริการที่เปนมิตร (Youth Friendly Service and AIDS Care)
แตใน งบประมาณกองทุนโลก รอบที่ 8 (Global Fund Round 8) จะเนนการดําเนินงานในกลุมประชากรที่มีความ
เสี่ยงสูง (Most At Risk Population) หรือกลุม MAP คือกลุม Female sex worker, MSM, IDU, Migrant worker
ซึ่ง Migrant worker รวมถึงประชากรขามชาติ (ลาว พมา กัมพูชา) และรวมผูที่อยูในเรือนจําดวย
การสนับสนุนการดําเนินงานในกลุมแรงงานขามชาติ (Migrant worker) ที่ไมมีเลข 13 หลัก แผนเรงรัด
ดานนี้อ ยูในระหวางการร วมกันปรึกษาหารือในองค กรที่เกี่ ยวขอ ง อาจจะเป นไปได วากระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เปนเจาภาพในการทําแผนเรงรัด ก็จะทําเพียงในกลุมของประชากรวัยแรงงาน คือเปนแรงงานใน
สถานประกอบการเทานั้น
GF Round 8 การชวยเหลือประชากรพมา ที่ไมมีเลข 13 หลัก ที่ไมสามารถขึ้นทะเบียนได และไมมี
สัญชาติ จะมีหนวยงาน เชน มูลนิธิรักษไทย PSI และ สอวพ. เปนผูรับทุนยอย (SR) ของ GF โดยรับไปทําในเรื่อง
ของการจัดบริการ แตศบ.จอ.ซึ่งเปนสํานักเลขานุการของคณะกรรมการแหงชาติจะเปนผูทําใหเกิดกลไกการ
ประสานเชื่อมโยงสงตอคนไข สรางสภาพแวดลอมที่ Friendly ซึ่งคําวา Friendly นี้หมายถึง กลุม MAP สามารถ
เขาถึงบริการได และบริการนั้นตองเปนมิตร คือ ไดรับบริการที่ไมตองจายเงิน ไดรับบริการที่ดี หนาไมงอ รอไมนาน
เขาถึงบริการเหมือนคนไทย ซึ่งสวนนี้เปนเรื่องของสิทธิมนุษยชน ในปจจุบันคนที่เขาไมถึงการบริการมีจํานวนมาก
โดย GF Round 8 พยายามทําใหเกิด Friendly service and care และเกิดการสงตอ แตบางคนก็ไมทราบวามี
บริการลักษณะนี้ ทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองพยายามขยายเปน drop in center และสุดทายก็จบที่การ
บริการ ซึ่งการบริการที่ยั่งยืนก็ตองเปนการบริการของรัฐ ซึ่งตองจัดกลไกใหทุกคนไดพบกัน เพื่อจะไดทราบวาใคร
ทําอะไร ที่ไหน แลวมาเชื่อมโยงกันวา ถาทําไมไดแลวจะสงตอไปที่ไหน คนที่สงตอไปนั้นรับไดหรือไม จะตอง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานใด โดยจะทําทั้งระบบ
ความเปนไปไดที่ GF จะเพิ่มจํานวนของ Migrant ที่จะไดรับยาตานไวรัส พบวา GF ไมไดเลิกใหการ
สนับสนุนเงิน NAPHA Extension แต GF เขามาศึกษาแลวพบวาเปน Migrant จริงๆ เพียง 2,000 รายเทานั้น ที่
เหลือเปนกลุมขาราชการที่ไมแสดงตน คนไทยไรสิทธิ์ ซึ่งตองผลักดันกลุมนี้ไปใชสิทธิ์ของตัวเองที่มีอยูเดิม แตทาง
สอวพ.ไมมีการเคลื่อนไหว จึงไมมีการจัดการใดๆ ซึ่งปญหาในขณะนี้คือ ซื้อยาตานไวรัสไมได เนื่องจากประเทศ
ไทยไมสามารถซื้อยาไดในราคามาตรฐานของนานาประเทศ วิธีการคือ ตองซื้อยาที่ตางประเทศ แลวตองนําเขา
แตจะตองผานกระบวนการมากมาย เพื่อที่จะมียามาใชในกลุม Migrant ซึ่งถือวาเปนกลุมจําเปน
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แนวทางการดําเนินงานในชวงระยะเวลาที่เหลือของแผนเอดสของศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหา
เอดสแหงชาติ
การประยุกตหลักการของการทํางานดานเอดส (Three Ones) เพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ
ทํางานดานเอดส
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติในชวงที่เหลือของแผนเอดสชาติไดนําหลักการองคกร
นานาชาติเกี่ยวกับโรคเอดส เพื่อกําหนดแนวคิดการทํางานหรือหลักการสําคัญ 3 ประการ “Three ones” ที่จะ
นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาเอดส อันประกอบไปดวย
1) One National Framework มีแผนยุทธศาสตรเอดสชาติซึ่งไดจากการมีสว นรวมของภาคสวนตางๆ
เพื่อใชเปนแนวทาง
2) One Authority คือมีหนวยรับผิดชอบแหงชาติในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
เชน คณะอนุกรรมการเอดสแหงชาติซึ่งประกอบดวยทุกภาคสวน และ
3) One M & E System คือมีระบบติดตามประเมินผลที่เปนระบบเดียว เพือ่ ใหไดขอมูลสารสนเทศและ
เขาใจสถานการณ เอดสตลอดจน ผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปใชในการวางแผนแกไขปญหาเอดสได
อยางมีประสิทธิภาพ ณ ปจจุบัน ประเทศ ยังขาด ระบบการติดตาม
ผลการดําเนินงานที่ผานมาไดผลักดันใหเกิดการจัดตั้งคณะกรรมการเอดสชาติ แตอยางไรก็ตามยังพบวา
แผนงานควบคุมกํากับติดตาม (M&E) ยังไมเปนแผนเดียว ไมมีการมองภาพโดยรวม ไมมีกรอบแผนงานควบคุม
กํากับติดตาม เรื่องเอดสที่ชัดเจน
การดําเนินงานดานเอดสที่ผานมาประเทศไทยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนโรค (Global Found, GF)
มาแลวสองรอบคือรอบที่ 1 และรอบที่ 8 ซึ่งมีจุดเนนเรื่อง Performance base เพื่อศึกษาวาประเทศมีกรอบการ
ติดตามประเมินผลหรือไม แตก็พยายามที่จะพัฒนา โดยตั้งกรอบ M&E ของโครงการภายใต GF ขึ้นมา ซึ่ง
โครงการภายใต GF รอบที่ 1 ดําเนินการในกลุมเยาวชน (Youth) และโครงการภายใต GF รอบที่ 8 ดําเนินงานใน
กลุมประชากรที่มีภาวะเสี่ยงคือ IDU, Sex worker, Migrant, MSM กรมควบคุมโรคไดรับมอบหมายให ศบ.จอ.ให
ดําเนินการดาน M&E ซึ่งพบวาโครงการภายใต GF รอบที่ 1 ยังขาดความตอเนื่อง เนื่องจากเปลี่ยนผูรับผิดชอบใน
การจัดทํา แตศบ.จอ.ไดจัดทํากรอบ M&E ไวแลว และคาดหวังวา round 8 จะพัฒนาใหเปนกรอบ M&E ของ
ประเทศใหได แตตองอาศัยเวลาประมาณ 1-2 ป ซึ่งปนี้ไดทําขอตกลงกับ GF วาจะตองสงกรอบการดําเนินงาน
ดาน M&E ของประเทศในเดือนมีนาคม
การทบทวนครึ่งแผน (Midterm review) เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางศูนยอํานวยการบริหาร
จัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบ.จอ.) สํานักเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (สอวพ.) ซึ่ง ศบ.จอ.เนน
การทบทวนในการดําเนินงานในกลุมเยาวชน ซึ่งไดทําเชนกันในการทบทวนครึ่งแผนที่แลวแตยังไมชัดเจน ครั้งนี้จึง
ดําเนินการตอเนื่องในประเด็นของเยาวชน กลุมเปาหมายคือ เยาวชนในสถานพินิจ เนื่องจากสามารถสะทอน
ปญหาสังคมภายนอกไดดี และงายตอการติดตาม แตตองอยูในสถานพินิจไมเกิน 45 วัน - 60 วัน นั่นก็คือกลุมที่
อยูระหวางการพิจารณาคดีตามกฎหมาย ซึ่งยังไมถูกลงโทษ และยังไมไดรับการตัดสิน โดยใหตํารวจมาฝากขัง
และอยากทราบมาตรการ (Intervention) ในชวง 60 วันวามีสิ่งใดบาง ซึ่งเปนกลุมที่นาสนใจ ทําทั้งหมดเกือบ 36
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แหงทั่วประเทศ โดยใชงบประมาณขององคการอนามัยโลก โดยใชแบบสอบถามกลุมเปาหมายประมาณ 2,000
คน และมีการสัมภาษณเชิงลึกประมาณ 29 แหง โดยแบบสอบถามจะถามถึงสภาพปญหากอนที่จะเขามาใน
สถานพินิจวามีปญหาในเรื่องใดบาง คาดวาไดผลในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งผลที่ไดคือ จะสามารถทราบสภาพปญหา
ของกลุมเยาวชนคืออะไร แลวนํามาผนวกกับงานทบทวนครึ่งแผนฯที่ สอวพ. ดําเนินการ ดังนั้น จะตองมีการจัด
เวทีที่จะสังเคราะหวาชองวางของงานที่ทําตามแผนคืออะไร และใชในการพัฒนาแผนในรอบตอไป ซึ่งคาดวาสิ้นป
2553 จะไดเปนรายงานฉบับรางออกมา ป 2554 จะเขาสูประชาพิจารณเพื่อทําแผนตอไป
การดําเนินงานเพื่อสรางตัวชี้วัดรวม (Joint KPI)
จากการวิเคราะหสถานการณการแพรระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี และการคาดประมาณจํานวนผูติด
เชื้อรายใหมในชวงสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรเอดสชาติ (พ.ศ.2554) ซึ่งพบวามีแนวโนมที่จะไมบรรลุเปาประสงคของ
แผน และจากนโยบายการกระจายอํานาจสูจังหวัด ทําใหการดําเนินงานดานเอดสมีภาคีเครือขายหลายภาคสวน
ไมเปนหนึ่งเดียวเกิดการทํางานแบบแยกสวน สงผลใหในคณะกรรมการเอดสชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานมีมติใหทําแผนบูรณาการเรงรัด และสรางตัวชี้วัดรวม (Joint KPI) ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดาน
เอดสรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานเอดส ตัวชี้วัดรวม (Joint KPI) ไมเพียงแตหนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเทานั้นแตยังรวมกับหนวยงานในสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย โดยทําแผนเรงรัดมีเปาประสงค
เพื่อใหมีผูติดเชื้อรายใหมเพียง 5,000 ราย ซึ่งตองรายงานผลในการประชุมคณะเอดสชาติในครั้งตอไป วาแผน
ออกมาเปนอยางไร ใครรับผิดชอบ ตองใชงบประมาณเทาใด
การสรางตัวชี้วัดรวมหรือ Joint KPI ศบ.จอ.เปนเหมือนกุญแจสําคัญที่ชวยให กพร. และศศินทร ใช
ประโยชนตอในการสรางกรอบการทํางานวา Impact, output, process มีอะไร ในขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลอยูใน
ระหวางขั้นตอนใหคณะทํางานในกรมควบคุมโรค รวมกับ คณะกรรมการการขับเคลื่อนการปองกันการติดเชื้อ
(ผศ.ดร.วีระสิทธิ์ สิทธิไตรย เปนประธาน) และ กพร. มาใหขอคิดเห็นตอ Joint KPI หลังจากนั้นใหแตละกระทรวง
รับตัวชี้วัดที่เกี่ยวของไปดําเนินงานโดยวิเคราะหเพื่อจัดภารกิจตาม 6 กลุมประชากรที่สนใจ (กลุมแรงงาน, กลุม
เยาวชน, 4 กลุม MAPs) โดยตองหามาตรการที่เหมาะสม และมาตรการกลาง สรุปแลวมี 3 มาตรการ คือ
1) มาตรการสื่อสารสาธารณะ
2) มาตรการการใชถุงยางอนามัย
3) การหามาตรการที่เหมาะสมสําหรับ 6 กลุมประชากรเปาหมาย แตมาตรการยอยของมาตรการที่ 3 คือ
เรื่องของ 6 กลุมประชากรเปาหมาย ซึ่งแผนปฏิบัติการของแตละกลุมประชากรกําลังดําเนินการอยู โดย
เกิดจากการมีสวนรวมของกลุม key Stakeholder ที่ถูกกําหนดภารกิจมาแลว วาแตละมาตรการมีภารกิจ
ของใครเขามาเกี่ยวของบาง
การประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ที่ผานมา ศบ.จอ.สามารถ
เสนอประเด็นใหคณะกรรมการเอดสชาติฯ พิจารณาไดดี และการประชุมครั้งนี้ถือวามีประสิทธิภาพมาก
ศบ.จอ. พยายามประสานกับสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในเรื่องขอมูล เพื่อใหเกิดคุณภาพมาก
ขึ้น เพราะ ในอดีตไมเคยปรึกษาขอมูลรวมกัน และใหความสําคัญในระดับ สคร. และระดับจังหวัด โดยพยายาม
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ผลักดันใหเขตเปนกลไกการทํางานเรื่องติดตามประเมินผลและการทําแผน ซึ่งตองพัฒนากลไกการวิเคราะห GAP
โดยผานกระบวนการการทําแผน และขอมูล
สิ่งที่เปนแรงผลักใหเกิด M&E ของประเทศ คือ การทํารายงาน UNGASS ซึ่งทําใหเกิด Core M&E ของ
ประเทศ ซึ่งตัวชี้วัดนี้ก็มีลักษณะใกลเคียงกับ GF ซึ่งสามารถนํามาผนวกใหเปน M&E ของประเทศจากการใช
ตัวชี้วัดทั้งของ UNGASS (2 ปทํา 1 ครั้ง) Global fund หรือ WHO ซึ่งเนนเรื่อง Health, Care, Prevention ดาน
Service คอนขางมาก (ทําทุกป) ศบ.จอ.จึงเขามามีบทบาทจัดทําเพื่อหากรอบการติดตามประเมินผล ขอมูลที่ทํา
ในเลมของ UNGASS มีการบรรยายสถานการณในเรื่องของ Intervention ที่นาสนใจ มี Best practice อะไร
สามารถบอกสถานการณวาแผนยุทธศาสตรที่วางไว ประเทศไปถึงไหน สามารถบอกวาหนวยงานตางๆ ในดาน
เอดสในประเทศมีน โยบายอะไร และงบประมาณที่ ประเทศใช สํา หรับ เรื่อ งเอดส เปน อยา งไร แตจุด ออ นของ
UNGASS ที่ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของประเทศคือ ขอมูลงบประมาณในระดับทองถิ่น แตภาพโดยรวมก็
จะคลายๆ กัน อาจจะตางไปบางในประเด็นเรื่องเด็กกําพรา แตของ WHO สวน สอวพ. เปนผูจัดทําและ ศบ.จอ.ก็
เขาไปรวมมือดวย
การทําแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับโรคเอดสในระดับประเทศครั้งตอไป ตองรอผลจากการทบทวนครึ่ง
แผนของแผนที่ผานมาซึ่งก็ไดมีการคิดแผนลวงหนา ปจจุบัน กลไกดานการทํางาน M&E ของงานเอดสมี
คณะกรรมการถึง 16 คณะ ประกอบไปดวย 4 ภาคี ไดแก ภาคีภาครัฐ ภาคประชาสังคม International และ
academy ซึ่งที่ผานมาแผนบูรณาการงานเอดสหายไป เนื่องจากไมถูกใหความสําคัญแตหากมีการเตรียมขอมูลที่
ดี ก็อาจจะสามารถทําใหเห็นความสําคัญได
ความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ ภายใตแผน
ยุทธศาสตรเอดสชาติ
ความแตกตางของการทํางานระหวางที่เปนหนวยงานใน สอวพ. กับที่แยกตัวออกมาเปนศูนยฯ ในอดีตที่
รวมกับ สอวพ. ไมมีการทํา M&E แตเมื่อมาเปนศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดส กอใหเกิดการทํา M&E
ขึ้น และรับงาน GF round 8 และงานอื่นๆ อีกมากมาย ในสวนของความสําเร็จของแผนที่ไดดําเนินการมาแลว 2
ป ตองรอผลจาก MTR เพราะไมเคยมีการประเมินมากอน นอกจากนี้ยังไมเห็นทางเดินของงบประมาณที่ชัดเจน
ไมเกิดการบูรณาการเรื่องงบประมาณที่ชัดเจน
ขอคนพบจากการทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรบูรณาการ ฯ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
คณะทํ า งานวิ ช าการฯ ได มี ป ระเด็ น การทบทวนประกอบไปด ว ย ทบทวนกระบวนการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค ป 2550-2553 กระบวนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาเอดส ข องกรมควบคุ ม โรค ป ญ หาและอุ ป สรรค ข องการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร
หนวยงานภายใตกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ 2550-2554 เพื่อประกอบการทบทวน
กระบวนการ การไดมาซึ่งแผนยุทธศาสตร การนําไปประยุกตใช และเมื่อไร จึงสมควรบูรณาการ
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การทบทวนกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค ป 2550-2553
หลังจากมีการทบทวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรและผลการดําเนินงานที่ผานมาตลอดจนวิเคราะห
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคตเมื่อป 2549 กรมควบคุมโรคไดเห็นชอบใหมีการทบทวนแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของกรมควบคุมโรคใหม
กิจกรรมที่กองแผนงานและทีมงานรับผิดชอบดําเนินการ เพื่อใหไดแผนที่ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกรม ที่สําคัญมีดังนี้
1) ศึกษาทบทวนและพัฒนาพันธกิจของกรมควบคุมโรคเพื่อกําหนดระเบียบวิธีการทํางานแตละดาน
ตลอดจนวิเคราะหสมรรถนะบุคลากร (Competency) ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของแตละกลุมภารกิจ
2) พัฒนาโครงสรางและรูปแบบการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร การจัดทําแผน
ที่นําทางที่มีระบบและระเบียบวิธีที่สอดคลองกับเงื่อนไขทางวิชาการและเทคโนโลยีการควบคุมโรคใน
ปจจุบันตลอดจนเปนไปตามพันธะ ที่กําหนดไวตามกฎหมาย
3) พัฒนารูปแบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร โดยมุงเนนที่องคกรสนับสนุนภายในกรมฯ ซึ่งมีเครือขายการ
ประสานงานผานกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการของทุกหนวยงานในกรมฯ ซึ่งมีเครือขายการประสานงาน
ผานกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการของทุกหนวยงานในสังกัด ซึ่งรับผิดชอบงานดานแผนงานดานการ
ประเมินผลของหนวยงานในสังกัดเปนหลัก เพื่อเปนแกนนํารวมปรับปรุงกระบวนการในการเชื่อมโยง
สอดคลองกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตรของทุกหนวยงานและขับเคลื่อนไปได
4) การวางระบบและวิธีการทํางานในการรวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลสําหรับควบคุมกํากับเชิง
ยุทธศาสตรของกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการโดยหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค
กระบวนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรดา นเอดสของกรมควบคุมโรค
โรคเอดสเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญและถูกบรรจุไวเปนสวนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค
ป 2550-2553 กระบวนการจัดทําแผนของกรมควบคุมโรคในปจจุบันเริ่มจากสํานักตางๆ จัดทําแผนยุทธศาสตร
ของสํานักสงใหกองแผน กรมควบคุมโรค สําหรับงานเอดสสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร และจัดสงกองแผนนํามาบูรณาการใหเปน
แผนยุทธศาสตรใหญของกรมควบคุมโรค ซึ่งงานเอดสถูกบรรจุในแผนกลยุทธของกรมควบคุมโรค
กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัตริ าชการ
ภายหลังจากคณะกรรมการจัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนที่ยุทธศาสตรและแผนที่นําทางป 25502553 ไดนําเสนอผลการจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแตละกลุมภารกิจและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
กรมควบคุมโรค จะนํามาสูขั้นตอนการนําแผนยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการ ซึ่งประธานคณะทํางานกลุมภารกิจ
และผูเกี่ยวของนําเสนอแผนยุทธศาสตรแกผูประชุมกรมฯ ทุกครั้งเพื่อสื่อสารใหหนวยงานทราบ พรอมทั้งจัดทํา
รายละเอียดตัวชี้วัดกลยุทธและผลผลิตของปงบประมาณ 2550 ใหเชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการ กลยุทธ
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ผลผลิต และตัว ชี้วั ดตามคําของบประมาณตลอดจนจั ดทําแผนงานหลั กๆ ของแตล ะกลุม ภารกิ จเพื่อ เตรีย ม
ถายทอดใหหนวยงานจัดทําเปนแผนปฏิบัติการตอไป
สํา หรั บ การถ า ยทอดแผนให กั บ แต ล ะหน ว ยงานนั้ น กรมฯ ได เ ตรี ย มแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ซึ่ ง
พิจารณาจากกรอบยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานของแตละกลุมภารกิจรวมกับกรอบจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง
มี ก ารจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงในระดั บ ผู บ ริ ห ารหน ว ยงาน พร อ มทั้ ง จั ด ประชุ ม ถ า ยทอดนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานแกผูรับผิดชอบการจัดทําแผนในหนวยงานตางๆ รับทราบเพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง
ตอไป
ปญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนงานเอดสภายใตแผนยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค ป 2550-2553
− การทําแผนงาน/โครงการ HIV/AIDS ในปจจุบันถูกลดความสําคัญลงเนื่องจากกระแสของโรคอุบัติ
ใหม (Bird Flu, 2009 Flu H1N1 และ โรคชิคุนกุนยา : Chikungunya)
− แผนปฏิบัติงานของหนวยงานไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร กรมควบคุมโรคมีขอจํากัดในภาระ
งานที่กรมฯ ตองเผชิญกับการรับมือตอการแพรระบาดของโรคและภัยคุกคามสุขภาพที่เกิดขึ้นตลอด
มาทําใหตองปรับใชรูปแบบกระบวนการทํางานดั้งเดิมในการแกไขปญหาเรงดวน ซึ่งกิจกรรมที่
ดําเนินการไมสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไวแตตน
ประเด็นจุดเนนของแผนงานดานเอดสของกรมควบคุมโรค
การดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรคมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเอดส ใน
ยุทธศาสตรขอ 1 ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ ยุทธศาสตรขอ 2 การบูรณา
การปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตามกลุมประชากรเปาหมาย การดูแลผูติดเชื้อผูปวยเอดส ครอบครัว
และผูไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส และยุทธศาสตรขอ 4 การติดตาม ประเมินผล และศึกษาวิจัยและพัฒนา
องคความรู เพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในสวนของยุทธศาสตรขอ 3 นั้นไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการ
หนวยงานภายใตกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวของกับแผนเอดสชาติ 2550-2554
ยุทธศาสตรที่ 1: การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ ประกอบไปดวย
1) สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2) สํานักบริหารจัดการความรู
3) สํานักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาเอดส
4) สํานักระบาดวิทยา
5) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตามกลุม ประชากรเปาหมาย การ
ดูแลผูติดเชื้อผูปวยเอดส ครอบครัว และผูไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส ประกอบไปดวย
1)สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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2) สํานักระบาดวิทยา
3) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
4) หนวยงานภายนอกกรมควบคุมโรค เชน กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย อย.กรมสุขภาพจิต
กรมสนับสนุนบริการ กรมการแพทย เปนตน
ยุทธศาสตรขอ 4 การติดตาม ประเมินผล และศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู เพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาเอดส ประกอบไปดวย สํานักระบาด สํานักจัดการความรู เปนตน
ขอคนพบจากการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการเอดสชาติ สํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นสําคัญที่จะทําการทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรฯ ประกอบไปดวย สถานการณดําเนินงาน
ภายใตแผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาฯ ของการสนับสนุนการดําเนินการตามประชากร
กลุมเปาหมาย และ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในชวงสองปที่ผานมา ของสํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (สอวพ.)
สถานการณดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาฯ ของสํานักโรคเอดส วัณ
โรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (สอวพ.)
หนวยงานทุกฝายในสอวพ. มีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรบูรณาการการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส โดยในกลุมโรคเอดสแบงหนาที่ความรับรับผิดชอบตามกลุมงาน ประกอบดวย 6 กลุมงานคือ กลุม
นโยบาย แผนงานและประเมินผล กลุมพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี กลุมพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
กลุ ม ป อ งกั น ทางพฤติ ก รรมและชุ ม ชน กลุ ม วิ จั ย การให บ ริ ก ารทางการแพทย แ ละสั ง คม ศู น ย ป ระสานและ
พัฒนาการวิจัยวัคซีนน้ํายาทางหองปฏิบัติการ และยาตานไวรัส
กระบวนการในการแนะแนวทางใหพื้นที่สามารถนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติได เกิดขึ้นตั้งแตการมี
สวนรวมของภาคประชาสังคมในการทําแผน ทําใหสามารถรับรูเรื่องของแผนตั้งแตตน และแตละภาคก็จะนําแผน
ไปวิพากษวาจะตองปรับอะไรหรือไม มีการเปดเวทีใหจังหวัดตางๆ ตั้งเปนแผนยุทธศาสตรของจังหวัดได ประกอบ
กับแผนเรงรัดป 2550 มีการนําเรื่องเอดสเขาสูกระบวนการตรวจบูรณาการราชการ ประกอบกับการมีแผน UAUniversal Access ทําใหมีการทํางานกับพื้นที่มากขึ้น
กลไกการประสานงานกับหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
การประสานงานกับภาคสวนอื่นๆ ในระดับพื้นที่ เปนหนาที่ของ สคร. ซึ่ง สคร.ก็จะทําหนาที่ประสานงาน
กับ สสจ. ในเรื่องการควบคุมโรค โดย สสจ. ก็ไดประสานกับหนวยงานกระทรวงอื่นๆ เชน แรงงานจังหวัด ใน
รูปแบบคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด การประสานงานของหนวยงานในระดับกระทรวง ไมไดประสานงานกัน
เทาใดนัก เนื่องจากการ Focus กลุมเปาหมายไมเหมือนกัน และไมไดทําแผนรวมกันในกรณียุทธศาสตรที่ 2
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การสนับสนุนการดําเนินการตามกลุมเปาหมาย
แผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ ในครั้งนี้เปนแผนบูรณาการซึ่งไมมีการกระจายงบประมาณโดยตรงลักษณะ
ของแผนการดําเนินงานในระดับกระทรวงเปนแผนที่บูรณการการดําเนินงานทุกโรคไวดวยกัน การดําเนินงานของ
สํานักเอดสฯ ไปเกี่ยวของกับทุกยุทธศาสตร แตในยุทธศาสตรที่ 3 อาจจะมีนอยเนื่องจากอยูในสวนของ NGO
มากกวา สวนใหญเนนไปที่ยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 สําหรับกลุมเปาหมายในยุทธศาสตรที่ 2 สอวพ. มีการแบงแยก
รั บ ผิ ด ชอบตามกลุ ม เป า หมายทั้ ง 6 กลุ ม (5 กลุ ม เป า หมายที่ สํ า คั ญ + 1 กลุ ม เป า หมายอื่ น ๆ) สํ า หรั บ
กลุมเปาหมายอื่นๆ (กลุมพิเศษ) ที่อยูภายใตการดําเนินงานของสอวพ. คือ กลุมผูตองขัง แรงงานตางดาว แรงงาน
ไทยในตางประเทศ แรงงานในสถานประกอบการ กลุมชาติพันธุที่ไมมีสิทธิ์ (เชน มง แมว) กลุมในแคมป (เรฟูจี) ซึ่ง
มีหนวยงานอื่นเขามาเชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวของ สวนยุทธศาสตรที่ 4 จะเปนหนาที่หลักของสํานักพัฒนาวิชาการฯ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ในชวงสองปที่ผานมา
− ไมมีการควบคุมกํากับติดตามประเมินผลในแผนตางๆ (M&E) ที่เปน one M&E เพราะสํานักพัฒนา
วิชาการเปนผูรับผิดชอบ M&E ในเรื่องการติดตามประเมินผลในระดับประเทศ แตถาเปนการ
ประเมินรายกิจกรรม ศบจอ.เปนผูดําเนินการ สอวพ. มีการทําการประเมินผลงานของตนเองอยูแลว
เป น รายไตรมาส หากนํ า มารวบรวมเป น ฝ า ยก็ น า จะเห็ น ภาพได แต ยั ง ไม เ ป น ระบบ และยั ง ไม
ครอบคลุม
− การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของแผนโดยตรงยั ง ไม มี แ ผนเขี ย นไว ชั ด เจน มี เ พี ย งการประเมิ น ผล
เพื่อใหทราบวาตอบตัวชี้วัดไดหรือไม ความกาวหนาในการดําเนินงานมีแคไหน จะมีชุดตัวชี้วัดที่มี
หลายๆ กรอบ และมีคณะทํางานจากทุกภาคสวนที่จะเขามารับผิดชอบในตัวชี้วัดนั้น เชน PMTCT มี
กรมอนามัยเปนหลัก
− มี ค วามลํ า บากในการทํ า แผนเพื่ อ เป น ข อ ปฏิ บั ติ ข องพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ผู บ ริ ห ารพื้ น ที่ และความ
พรอมของพื้นที่ ซึ่งบางพื้นที่มีอุปสรรคของคนในทองถิ่นมีความขัดแยง
− การประสานงานร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานมี น อ ยลง เนื่ อ งจากมี ก ารแบ ง เป น กลุ ม ระหว า งกรม/
กระทรวง และตั้งแตมีเรื่องการตอบวิสัยทัศนหรือพันธะกิจของตนเอง ทําใหเกิดการแขงขันในพื้นที่
เชน สคร. กับ ศูนยอนามัย
− ผลงานเรื่ อ งเอดส ไ ม ไ ด ต อบสนองภารกิ จ ของหน ว ยงานอื่ น ๆ เช น กระทรวงแรงงาน ส ง ผลให
คนทํางานไมอยากที่จะทํางานดานเอดส เนื่องจากไมตรงตามภารกิจของหนวยงาน
− เกณฑชี้วัดของแตละหนวยงานไมเอื้อตอการทํางานเอดส ทําใหการบูรณาการหายไป กอใหเกิดการ
ทํา Joint KPI (แนวทางเรงรัดดานเอดส) ปญหาคือ สถานการณเปลี่ยนไป ภาระมากขึ้นคนทํางาน
นอยลง
− การนําแผนยุทธศาสตรไปดําเนินการ (Implement) ไมได และไมทันตอเหตุการณ แตบางพื้นที่ตอง
ปรับใหสอดคลองในพื้นที่ดวยวาปญหาเปนไปในทิศทางไหน หากปญหาในพื้นที่ไมสอดคลองกับ
แผนก็อาจจะไมตองใชแผนยุทธศาสตรก็ได

151/233

7 ผลการดําเนินงานภาพรวมตามยุทธศาสตรองคกรภาคประชาสังคม และผลการดําเนินงาน
ภาพรวมตามยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิ
การทบทวนภารกิจของหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนดานเอดส ภาคประชาสังคม และภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัย
ทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2554

7.1 กระบวนการและผลการดําเนินงานในภาพรวม
หนวยงานดานสิทธิมนุษยชนดานเอดส ภาคประชาสังคม การดําเนินงานดานเอดสในสวนของภาค
ประชาสังคมเกิดจากการรวมตัวกันของหลายๆ หนวยงานภาคเอกชน ซึ่งมีเปาหมายหลักของการทํางานเอดส เพื่อ
1) การลดการติดเชื้อรายใหม การเขาถึง และการไดรับบริการดานการปองกัน 2) การสงเสริมการเขาถึงการดูแล
รักษา อยางมีคุณภาพมาตรฐานของผูติดเชื้อ/ ผูปวยเอดส และ 3) การลดผลกระทบจากเอดส ทั้งทางดานสังคม
และเศรษฐกิจ ฯลฯ โดยใชแผนที่เรียกวา Universal Access (UA) โดยยึดหลักของ Human rights 3 ขอ คือ 1)
หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คุณคา และความเทาเทียมกัน 2) หลักความเสมอภาค ความเทาเทียม และการไมถูก
เลือกปฏิบัติ และ3) หลักสันติวิธี คือ การไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา ไมใชกําลัง ใชความเปนพี่นอง การมี
สวนรวมของคนในสังคมมีความสําคัญ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานที่ดําเนินการและผลการดําเนินงานเดนๆ ที่
ประสบความสําเร็จ ดังนี้
1) มูลนิธิคุมครองสิทธิดานเอดส ดําเนินการเรื่อง
2) ทํารายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดานเอดสป 2550-2551 เพื่อเผยแพรความรู ทางดาน
กฎหมาย ระเบียบ และขอปฏิบัติ ใหแกประชาชน
3) การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการยื่นสิทธิการดูแลหญิงตั้งครรภ การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก โดย
คณะกรรมการเครือขายผูติดเชื้อรวมทําความเขาใจ การปรับเปลี่ยนแผนการรักษาจากเดิมใหยา
สูตร2 ตัว ( AZT+ Nevirapine) ปรับเปน ตัวยา 3 ตัว ( AZT+3TC+LVP) ซึ่งทําใหมีการติดเชื้อ
จากแมสูลูกเพียง 1% โดยปจจุบันที่ยังมีการใชยาสูตร 2 ตัวนี้จะพบวามีแมจํานวนมากที่ CD4
ต่ํากวา 200 ดื้อยา Nevirapine ซึ่งเปนตัวยาที่ดื้อยาไดงายมาก กรมอนามัยไดใหเหตุผลที่ยังไม
ยอมเปลี่ยนสูตรยา และมีคณะนักวิชาการหารือกันเรื่องการใหบริการยาตานสูตรใหม โดยกรม
อนามัยเชิญองคกรภาคประชาชนเขารวมหารือเรื่องการปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก ในวันที่
27 พฤศจิกายน 2552 นี้ ซึ่งนาจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการใหยาตานสูตรใหม 3 ตัว ซึ่งเปนการ
ปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูกไดดีที่สุด ซึ่งอาจสงผลตอการดื้อยาของแมในอนาคต จะรับยา
สูตรพื้นฐานไมได ทําใหทางเลือกการใชยาลดลง เพราะตองเริ่มดวยการรับยาสูตรที่สูง โดย
ในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังดําเนินการศึกษาวิจัย เพื่อยืนยันผลการใชยาตานคา
นาตา เพื่อใชยืนยัน Guideline หรือแนวทางใหยาของ WHO ที่ใหเฉพาะชวงที่แมคลอดเทานั้น
ถาหยุดไปแลวไมมีผลตอการดื้อยา ซึ่งถาให AZT +Nevirapine เกิดการดื้อยาอยางแนนอน
4) พรบ. คุมครองสิทธิดานอนามัยเจริญพันธุ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมเพื่อใหผูติด
เชื้อเขาถึงทั่วหนามาตั้งแตป 2550 กรมอนามัยเปนเจาภาพในการนํารางกฎหมายเขาสูการขอ
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พระราชกฤษฎีกา ตอครม. แตไมผานคณะรัฐมนตรีในรอบแรก ขณะนี้กรมอนามัยไดนําราง
กลับมาพิจาณา และมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ มีการขอ
ความรวมมือจากหนวยงานแตละภาคสวนมารวมกันทํางาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมี
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีการนํารางฉบับเดิมกลับมาพิจารณาใหเครือขาย
ภาคประชาสังคมดานเอดสนําไปเคลื่อนไหว โดยเนื้อหาของราง พรบ.สวนใหญเปนเรื่องการดูแล
และการปองกันดานเอดส มูลนิธิคุมครองสิทธิดานเอดส
5) การเสนอนโยบายใหหญิงตั้งครรภทุกคนควรไดรับยาตานไวรัสเอดส เพื่อลดการติดเชื้อจากแมสู
ลูกทุกกรณี ทั้งกลุมชาติพันธุและแรงงานตางชาติ สําหรับตนทุนยาคานาตา (เม็ดแข็ง) ประมาณ
1,000 กวาบาท ยา AZT มีราคาถูก และประเทศไทยสามารถผลิตไดเอง เมื่อประเทศไทยมียา
และเข า ถึ ง ยาต า นได ควรนํ า ยามาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ไม ต อ งการให เ พื่ อ นต อ งทรมาน ใน
ประชากรตางชาติ ทั้งที่เขาระบบและไมเขาระบบ
สํานักงานอัยการสูงสุด ไดดําเนินงานเกี่ยวกับงานคุมครองสิทธิ โดยมีการเผยแพรความรูเรื่องเอดส
โดยเฉพาะการใหความรูที่หนวยงานแพทย ซึ่งไดใหความรูดานการคุมครองสิทธิ การรับรองสิทธิของผูติดเชื้อ ซึ่ง
ยังคงนอยกวาคนพิการในหลายประเด็น สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแหงประชาชน (สคช.)
ไดจัดทําขอมูลเพื่อใหความรู และจัดทํารายงานแผนการดําเนินงานปละหนึ่งเลม เพื่อเผยแพรความรูทางกฏหมาย
การคุมครองสิทธิผูติดเชื้อ และความรูเรื่องเอดส นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรม และมีการอบรมอัยการสูงสุดป
ละหนึ่งรุน

7.2 การคุมครองสิทธิในกลุมเปาหมายตางๆ
ANC-PMTCT การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการยื่นสิทธิการดูแลหญิงตั้งครรภ การปองกันการติดเชื้อจาก
แมสูลูก เพื่อการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาจากเดิมใหยาสูตร 2 ตัว ( AZT+ Nevirapine) ปรับเปน ตัวยา 3 ตัว (
AZT+3TC+LVP) ซึ่งทําใหมีการติดเชื้อจากแมสูลูกเพียง 1% โดยยาสูตร 2 ตัวพบวาทําใหแมจํานวนมากที่ CD4
ต่ํากวา 200 ดื้อยา Nevirapine ซึ่งเปนตัวยาที่ดื้อยาไดงายมาก แตการใหยาตานสูตรใหม 3 ตัว ซึ่งเปนการปองกัน
การติดเชื้อจากแมสูลูกไดดีที่สุด ก็อาจสงผลตอการดื้อยาของแมในอนาคต และอาจทําใหรับยาสูตรพื้นฐานไมได
ทําใหทางเลือกการใชยาลดลง เพราะตองเริ่มดวยการรับยาสูตรที่สูง
Migrant กลุมประชากรเคลื่อนยาย ประชากรตางชาติที่มาจากประเทศพมา ลาว และกัมพูชา
ปจจุบันรัฐบาลใหสามารถอยูทํางานชั่วคราว และใหมีการรายงานตัวกับ พม. เพื่อรับเลข 13 หลักตาม ทร.138
ไดรับการตรวจสุขภาพเสียคาใชจาย 600 บาท ตรวจ 6 โรค ยกเวนโรคเอดส การทําประกันสุขภาพรายป 1,300
บาท/ป และทํา Work promise เขาสูระบบบริการสุขภาพแรงงานขามชาติ กระทรวงสาธารณสุข เงินคาบริการจะ
อยูที่โรงพยาบาลเปนสวนใหญ แบงเปนงบประมาณจัดสรรใหแกงานปองกัน งานรักษา และสวนกลางกระทรวง
สาธารณสุข แตสิทธิประโยชน ไมครอบคลุมถึงการใหบริการยา ARV และสําหรับแรงงานขามชาติยังถูกเก็บ
คาบริการ 30 บาทตอครั้ง
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การตรวจพิสูจนสัญชาติลาว เพื่อรับพาสปอรต ชั่วคราว และสแตมปวีซาเพื่อทํางานตอเนื่อง 2 ป จากนั้น
ใหกลับบานไปกอนปองกันการขอสัญชาติไทยเมื่อครบ 5 ป สําหรับประเทศกัมพูชา จะไดซีไอสีน้ําเงิน ไวใชใน
ประเทศไทยเทานั้น ถาทําพาสปอรตองทําที่ประเทศตนเองซึ่งแพงมาก และในประเทศไทยการพิสูจนสัญชาติ
กัมพูชาทําไดยากเพราะระบบทะเบียนราษฎรไมสมบูรณ ทําไดประมาณ 1 แสนกวาคน แตพมาเพิ่งเขามารับ
บริการหนึ่งพันกวาคน ซึ่งดาน ตม.ของประเทศไทยพิสูจนไดไมเกินวันละ 200 คน จากทั้งหมดลานกวาคน ใน
ประชาชนที่เปนอิสลามทําไมไดเลย การใหบริการยาสามารถทําไดยากมาก รัฐบาลจะทําอยางไรกับคนที่ไมมี
สัญชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยจํานวนมาก ที่ยังไมไดรับการพิสูจนสัญชาติ และขึ้นทะเบียน
โครงการ NAPHA Extension เนื่องจากพันธกรณีเรื่องโรคเอดส UNGASS, 2001 มีการกําหนดตัวชี้วัด
และเรื่องสิทธิ ซึ่งยังไมเพียงพอ จึงนําไปสูการเกิดกองทุนโลก (Global Fund) ซึ่งมีทั้งเรื่อง AIDS TB and Malaria
(ป 2546) รอบ 1 ป 2546-2551 แบงเปน 5 ป 2 และ 3 นํามาซื้อยาจายยาตานไวรัส 80,000 ราย คือ NAPHA
โดยใชเกณฑตามแนวทางของประเทศ (CD4 < 200) สําหรับคนไทย ที่รับตามระบบทําใหงบประมาณ เหลือ
10,000 ราย ไมตองการคืนเงินจึงนําไปดําเนินการใหบริการยาตานไวรัส ในกลุมที่เปนประชากรขามชาติ ชาติพันธ
แรงงานขามชาติ ผูอพยพในคาย คนไทยพลัดถิ่น คนไรรัฐ และคนไทยไมมีสิทธิ สรุปผลการดําเนินงานได
ผูรับบริการจํานวน 1,500 เปนไทย 800 และตางชาติ 700 และมีการประเมินใหเกรด (ถาเกรด A1 จะไดสิทธิใน
การพิจารณาตอเนื่องตอ) ทําใหโครงการนี้ ไดรับตอสัญญา 6 ป RCC-R1 เดือนตุลาคม 2551 แตงบประมาณจะ
ลดลงเรื่อยๆ รัฐรวมจายมากขึ้น จํานวนที่ไดสนับสนุนงบประมาณ คือ จํานวน 2,000 ราย แตพบวามีผูรับบริการ
จริง 3,000 ราย เปนคนไทย 1,000 กวา ซึ่งมีความพยายามผลักดันใหเปดเผยตัว และเขารับบริการตามสิทธิ
เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนใหเพียง 2,000 กวารายตอป ในขณะที่ผูตองการรับยาจากโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งขณะนี้ Global Fund ไดมีการเจรจาเพื่อขอเพิ่มเติมงบประมาณยาตานไวรัส กับหนวยงานที่กรุงเจนนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด และกําลังรอผลการพิจารณา แตโจทยใหญ คือ การกินยาตองตอเนื่อง จะทําอยางไรกับ
บุคคลกลุมนี้ไดรับยาตานฯ อยางตอเนื่อง จึงมีการเรียกรองใหมีการขยายสิทธิสําหรับบริการสุขภาพตางดาวโดย
เพิ่มเรื่องยาตานไวรัสเขาไปดวย แตยังขาดในสวนของคนที่ไมขึ้นทะเบียน จึงมีการคิดถึงการขายบัตรประกัน
สุขภาพ เพื่อนําเงินมาบริหารจัดการดูแลสุขภาพ ปญหาคือจะขายเทาไหร ผูบริหารไมกลาตัดสินใจ ไมมีราคาที่
เหมาะสม การยกใหเปนการบริหารจัดการของแตละจังหวัดเอง ทําใหจังหวัดไมกลาดําเนินการ กระทรวงควรมี
สวนในการรับผิดชอบการใหบริการดวย เพื่อสรางความมั่นใจใหแกจังหวัด
ผูใชสารเสพติด การคุมครองสิทธิผูใชสารเสพติด มีการขับเคลื่อน การเพิ่มสิทธิประโยชน ดาน MMT
ในชุดสิทธิประโยชน แตตองมีการตรวจสอบ แนวทางการใหบริการ หนวยงานใหบริการเปนอยางไร ดําเนินการได
มากนอยเพียงใด มีการสํารวจสถานบริการ MMT เพื่อประเมินศักยภาพ และคุณภาพการใหบริการ วาจะมีสถาน
บริการใดที่พรอมดําเนินการเปนหนวยบริการ MMT เต็มรูปแบบได หากเปนผูใชยา และเปนผูติดเชื้อเอชไอวี จะ
ไดรับคําแนะนําใหเลือกรับบริการ เนื่องจากอาจขาดความมีวินัยในการกินยาตานฯ ตองไปบําบัดยาเสพติดใหหาย
กอน โดยมีการศึกษาดูงาน เรื่องการใหบริการในกลุมผูใชสารเสพติด ในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ความกาวหนาภายใต ปปส. เรื่องการยกรางนโยบายการพัฒนาเรื่องยาเสพติด การเชิญผูบริหารระดับสูง เพื่อไป

154/233

รวมการประชุม ดูงาน และกลับมาจัดตั้งคณะทํางาน ดาน Harm reduction ภายใต GF round 8 ดานการลด
อันตรายจากการใชยา เมื่อแผนฯ นี้เสร็จ และนําเขาเวทีประชาพิจารณ และเสนอตอ ครม.ตอไป
ผูตองขัง การดําเนินงานของกรมราชทัณฑ
−
สถานการณการเขาถึงบริการตามสิทธิ ภายใตสปสช. ผูตองขังที่มีเลขประจําตัว 13 หลัก สามารถ
เขาถึงบริการตามสิทธิได จะมีประมาณ 20-30 % ที่เขาไมถึงบริการ เนื่องจากไมมีสิทธิตองขอสงเคราะหจาก
โรงพยาบาลผูใหบริการ มีทั้งคนไทย และตางชาติ บุคคลเหลานี้จะไมสามารถเขาถึงบริการยาตานไวรัสได จึง
ประสานเรื่องนี้กับ สปสช. ในภาพรวมแลว (การเขาถึงบริการทุกอยางของคนที่ไมมีเลข 13 หลัก) แตไมไดรับการ
สนับสนุน ซึ่งสํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) เคยขอแตไดรับเหตุผลวางบประมาณที่จัดสรรสําหรับคนไทย
เทานั้น เพราะเปนภาษีของประเทศไทย แนวทางการแกไขปญหา คือ การเสนอของบสงเคราะหจากโรงพยาบาล
เพื่อขอใชงบประมาณในสวนของมนุษยธรรม การรักษาโรคพื้นฐาน การเขาถึงบริการจะลาชากวาคนไทยปกติบาง
−
ดานถุงยางอนามัย ผูตองขังสามารถเขาถึงบริการถุงยางอนามัยได แตยังมีขอจํากัดอยูบางในบาง
พื้นที่ กรมราชทัณฑพยายามแกไขจุดนี้ เนื่องจากยังมีทัศนคติเชิงลบทั้งเรื่องรักรวมเพศ การใชถุงยางอนามัยและ
การแจกถุงยางอนามัย โดยการสรางความรูความเขาใจ การปรับทัศนคติ ทั้งในกลุมผูตองขังและเจาหนาที่
−
การเขาถึงบริการตรวจเลือดแบบสมัครใจ (VCT) การเขาถึงยาตานไวรัส ในหลายจังหวัดผูตองขังยัง
ไมสามารถเขาถึงยาตานไวรัสได เนื่องจากมีขอจํากัดของผูใหบริการทั้งสวนของเรือนจําและโรงพยาบาล รวมทั้งมี
ความกังวลเรื่อง Adherence
−
การคุมครองสิทธิกลุมผูตองขังที่เปนผูติดเชื้อ พบวา หลังจากผูตองขังออกจากเรือนจํามักถูกตีตรา
จากครอบครัว จากที่ทํางาน ตองใชเวลาในการเริ่มตนชีวิต เด็กที่เปนบุตรหลานที่เปนผูตองขัง ไมไดรับการศึกษา
ไมไดเขาเรียน หยุดเรียนกลางคัน

7.3 ขอมูลแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับระบบประกันสุขภาพ
1. ระบบประกันสุขภาพแหงชาติดูแลครอบคลุมประชาชน 48 ลานคน
2. ประกันสังคมดูแลครอบคลุมประชาชน 10 ลาน ป 47 โดยเริ่มใหสิทธิการรักษาคายาเต็มสิทธิ เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2550
3. ระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาว พมา ลาว กัมพูชา ดูแลครอบคลุมประชาชน 1.1 ลานคน
4. สวัสดิการ ขาราชการ และรัฐ โดยใหบริการเกี่ยวกับการบริการยาตานไวรัส เอชไอวี ยารักษา OI ยา
ปองกัน OI และยาตานไวรัส ARV

7.4 โครงการจากกองทุนโลก (GFATM)
1. โครงการ RCC R1 มีดานงาน ดูแล และปองกัน
RCC R1 ดําเนินงานดังนี้
Prevention ในโรงเรียนและสถานศึกษา รับผิดชอบโดย PATH ในสถานประกอบการ/ สถานที่ทํางาน
รับผิดชอบโดย TBCA และสําหรับ Community รับผิดชอบโดย มูลนิธิดวงประทีป สมาคมยุวมุสลิมแหง
ประเทศไทย มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิรักษไทย
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ดาน Care – NAPHA Ex
- CCC
- Thai red cross
ดานการผสมผสาน (Mixed) – YPFS
- Youth PHA friendly service สงเสริมการดูแลเชิงรุกในกลุมเยาวชน และผูมีเชื้อ ในรอบที่หนึ่ง
ทั้งหมด 46 จังหวัด
2. โครงการ Global fund round 8
CHAMPION เริ่ม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 แบงเปน 2 phase ประเมิน สองป และตออีกสามป
รับผิดชอบงานในกลุมเปาหมายตางๆ เพื่อทําใหประชากรเขาถึง และรับบริการไดดีขึ้น ไดแก MW, FSW,
MSM, IDU
กองทุ น VCT
กองทุ นการเข ารั บ การตรวจเลือ ดหาเชื้อ เอชไอวี ด ว ยความสมัค รใจ (Voluntary
Counseling (Confidentiality) and Testing (VCCT) ปละสองครั้ง สําหรับประชาชนไทยทุกคน แตตองเขาสู
การประเมินโอกาสเสี่ยง (Pre-counseling) กอน หัวใจหลักคือ การทําใหประชาชนประเมินความเสี่ยงดวย
ตนเอง และเจาตัวตองยินดี/ ยินยอมเขารับการตรวจ ดวยความสมัครใจ และมีเจาหนาที่เปนผูใหขอมูลดาน
การปองกัน “เอดสรูเร็วรักษาได” แตเมื่อรักษาไดแลวลงทุนสูญเปลาหรือไม เพราะสังคมยังกีดกันเรื่องสิทธิ
การทํางาน สังคมยังไมยอมรับเทาที่ควร

7.5 ประเด็นความกาวหนาในการคุมครองสิทธิที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
- คณะกรรมการเอดสชาติ เห็นดวยกับแผนฯเอดสช าติ ที่มีการระบุเรื่องสิท ธิในยุทธศาสตรบูรณาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 2550 – 2554 อยางชัดเจน
- คณะกรรมการเอดสชาติ ไดมีการตั้งกลไกที่จะทําหนาที่ขับเคลื่อนงานดานการปองกัน เนื่องจากที่ผานมา
เนนเรื่องการรักษามากกวาการปองกัน โดยมีการรื้อฟนงานดานการปองกัน และมีการตั้งอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงานปองกันเอดส โดยอาจารยมีชัย วีระไวทยะ เปนการกระตุนงานดานการปองกันโดยภาคประ
สังคม
- จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 เนนการลดการกีดกันสิทธิของผูติดเชื้อในการกีดกันการ
เขารวมกิจกรรม อบรม และใหความรูในหลักสูตรตางๆ
- แนวทางการปองกันการติดเชื้อในโรงงาน โดยกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน รวมกับกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการดําเนินงานเชิงรุกดานการปองกัน ดูแล รักษา เอดสในโรงงาน โดยให
เจาของสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม มีการประเมินใหรางวัล และรักษา
มาตรฐาน เปนระดับตามที่ผานการประเมิน ระดับเงิน ระดับทอง และระดับแพลทินั่ม นอกจากนี้ยังนํามา
ปรับใชกับสถานที่ทํางานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยเริ่มในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เพื่อไมใหกีดกัน
โอกาส ไมละเมิดสิทธิของผูติดเชื้อเอชไอวี การใหการดูแลเรื่องการรับบริการเขาถึงบริการ ขณะนี้เปนชวง
การสงเวียนเรื่องใหหนวยงานตางๆ ไดนําไปปฏิบัติโดยทั่วถึง
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- แผนแมบทสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดรับ
การลงมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 มีแผนทางดานสาธารณสุข และมีเรื่องเอชไอวี/ เอดส รวมอยูดวย
- ความกาวหนาเชิงนโยบาย คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมีการอนุมัติ
ใหดําเนินการแผนงานใหม คือ แผนงานสุขภาวะทางเพศ เนื่องจากมีเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น จึงมี
การสนับสนุนงบประมาณ ประมาณ 50 ลานบาท เพื่อการสงเสริมปองกันดานเพศ รวมกับเรื่องเอชไอวี
เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน และในปเดียวกันนั้น สปสช. นอกจากจะใหบริการยาตาน
ไวรัส เพื่อรักษาแลว ยังใหยาตานไวรัส เพื่อการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมที่ถูกลวงเกินทางเพศ ผู
ถูกขมขืน โดยการกินเปนระยะเวลาหนึ่ง จากเดิมที่ใหเฉพาะโรงพยาบาลตํารวจ แตขณะนี้ครอบคลุมทุก
โรงพยาบาลสามารถใหบริการยาตานเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได
- งานสุขภาวะทางเพศ ป 2550 มีการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กรมอนามัยพยายามทํางานแบบ
องครวม ไมแยกจากเรื่องอื่น จึงตั้งเปนงานสุขภาวะทางเพศ และมีการตั้งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
ระดับจังหวัดทุกจังหวัด ประชุมปละ1 ครั้ง เพื่อนําขอเสนอเรื่องสุขภาพชัดเจน หากผานสมัชชาสุขภาพจะ
นําไปสูการทํางานที่กวางขวางและมีเครือขายการทํางานทั่วประเทศ สําหรับการประชุมมีการลงมติโดย
สมัชชาสุขภาพ ผานเขาไปเปนมติ ครม. เปนเอกสารที่สามารถนําไปใชขอความรวมมือจากภาคสวน
ตางๆ
- การคุมครองสิทธิผูใชสารเสพติด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพิ่มการ
ดําเนินงานดาน MMT ใหสารทดแทนเมทาโดนในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ซึ่งชวยลดการติดเชื้อเอชไอ
วีในกลุมผูใชสารเสพติดลดลงอยางชัดเจน โดยการกินเพื่อไมใหผูใชยาเสพติดฉีดสารเสพติด และปองกัน
การแลกเข็ม โดยคณะกรรมการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เห็นชอบใหเพิ่มสิทธิ
ประโยชนของผูถือบัตรประกันสุขภาพแหงชาติ (โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนยกเลิกการใชบัตรทอง)
โดย IDU, UNODC, UNAIDS รวมดําเนินงานดาน MMT ซึ่งสามารถชวยลด HIV, Hep B,C โดยจัดตั้ง
เปนกองทุนพิเศษ และสามารถเบิกจายเงินคาบริการจากสวนกลางได
- การผลักดันใหแพทยสภาปรับแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจเลือดในเด็กต่ําวา 18 ป โดยมีความพยายาม
ผลักดันใหเด็กสามารถตัดสินใจตรวจเลือดเอง โดยไมตองขออนุญาตกับผูปกครอง จึงมีการเสนอขอให
ยกเลิกการไดรับการยินยอมจากผูปกครอง เพื่อใหเกิดการเขาถึงบริการทางสุขภาพไดเร็ว และงายขึ้น
และถือเปนสิทธิของเด็ก ใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ดานสิทธิเด็ก ซึ่งไดรับการทําเวที
ประชาพิจารณ โดยหลายภาคสวนจนไดรับการยินยอมใหเสนอขอปรับเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมาย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
1. การดูแลโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมแยกเรือน
2. ระบบการดูแลเรื่องความลับของเด็กติดเชื้อ ไมใหแจงตอที่สาธารณะ
3. การพัฒนาองคความรู ทักษะเจาหนาที่ ดานเอดส และการใหทุนสงเคราะห
4. ใหการดูแลเด็กที่อยูภายใตการดูแล ใหไดรับความรูเรื่องเอดส และปองกันตนเอง
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และดําเนินการไดสําเร็จ ปจจุบันที่มีการใหความรู ทักษะการปองกันตนเอง และความตระหนัก แกเด็กใน
โรงเรียน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและยินยอมตรวจเลือดเองแบบสมัครใจ

แผนภูมิที่ 10 นโยบายและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ

นโยบายและกฎหมายที่เกีย่ วของ
นโยบายและมาตรการของรัฐ

•FTA
•Medicals Hub-Center
•ฯลฯ

แผนเอดสชาติฉบับที่ 10
การปองกัน
• กลไกประสาน / การสนับสนุน GF
• กรอบบูรณาการงานปองกัน
• สป.สช.กับงานปองกัน
• ASO-Thailand

การรักษา
• ขยายบริการยาตานใน 3 ระบบ
สุขภาพ
• CL
• ยาตานไวรัสในเด็ก
• ศูนยบริการแบบองครวม

การลดผลกระทบ
• สงเสริมสวัสดิการสังคม
• ทองถิ่นชวยเหลือผูปวย
เอดส
• ฯลฯ

ที่มา:ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ อนุกรรมสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2552

- เรื่องการกระจายอํานาจ มีการกําหนดใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทํา
MOU กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการเขารวมทุกภาคสวนในพื้นที่ มีการสนับสนุนงบประมาณ
ดานการควบคุมปองกันโรค ซึ่งสนับสนุนรายละ 40 บาท สมทบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
นั้นๆ เปนกองทุนสุขภาพตําบล มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม โดย อปท. ไมนอยกวา 20 –
50 % ตามความเหมาะสม และขนาดพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. รวมกับงบประมาณจากสวนอื่นๆ ของ
ทองถิ่น เพื่อ ดําเนินการควบคุมปองกันโรคในชุมชน ที่สอดคลองกับสถานการณ โรคในทองถิ่น รวม
งบประมาณสนับสนุนของผูตองขังดวย และมีการคัดเลือกกรรมการกองทุนจากคนชุมชนเอง
ปญหา-อุปสรรค (ความลมเหลว)
1) การคุมครองสิทธิ ป 2550 ใน พรบ.คุมครองสิทธิผูปวยเอดส ยังไมประสบความสําเร็จในการ
ออกเปนกฎหมายเนื่องจากรางกฎหมายดังกลาวกรรมการสิทธิไมไดเขารวมพิจารณา จึงถูกยัง
ยั้งการนําเขาสูการพิจารณา เพราะมีเนื้อหาของการละเมิดสิทธิของผูปวยและการแบงแยก เชน
ใหผูวาราชการประกาศเขตที่เปนสถานสงเคราะหพิเศษในพื้นที่สําหรับผูติดเชื้อ กรณีผูติดเชื้อที่
มีพฤติกรรมที่อาจเปนอันตรายตอบุคคลทั่วไปเจาหนาที่ของรัฐสามารถนําเขาในเขตสงเคราะห
พิเศษได สําหรับเด็กติดเชื้อไมจําเปนตองเขาเรียนปกติสามารถจัดการเรียนการสอนเฉพาะ
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สําหรับกลุมเด็กติดเชื้อ รวมทั้งกรณีการไปใชบริการทันตแพทยตองแจงตอเจาหนาที่กอนวาเปน
ผูที่มีผลเลือดเปนบวก และเจาหนาที่สาธารณสุขสามารถแจงผลเลือดตอเจาหนาที่อื่นๆ กรณีที่
อาจเปนอันตรายขณะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรางพรบ.ฯ ดังกลาวถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง
2) งานดานความรูเรื่องเอดสในโรงเรียนยังไมมี ไมชัดเจน มีการติดเชื้อในกลุมเด็กเยาวชนมากขึ้น
3) พบปญหาดานการเขาถึงบริการรักษา การสงตอมีความลาชา พบการติดเชื้อรุนแรง ผูที่ติดเชื้อ
ถูกตีตรา ไม คอยมั่ นใจในการเปดตัว และพบป ญหาการกีด กันสิทธิ เชน สํานั กงานตํา รวจ
แหงชาติ สํานักงานอัยการ ที่ตองมีการตรวจเลือดกอนรับเขาทํางาน ทั้งที่หนวยงานเหลานี้รับคน
เข า มาทํ า งานเรื่ อ งพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ ผู ใ ห บ ริ ก ารจํ า นวนมากยั ง มี ทั ศ คติ ที่ ไ ม ดี ก็ จ ะไม ใ ห บ ริ ก าร
เนื่องจากเปนสิทธิเพิ่มเติม เปนความสมัครใจของสถานบริการ โดยการติดตามของ สปสช
4) ความลาหลังเรื่องยาเสพติด Harm reduction การทํา MMT ในเรือนจํา สําหรับประเทศไทยมี
ความกาวหนาในการดําเนินงานเรื่องนี้นอยมาก ยังไมมีการทําเรื่อง Harm reduction ไมยอมรับ
เรื่องการแจกเข็มที่สะอาดแกผูใชยาเสพติด เพื่อไมใหใชเข็มรวมกับผูอื่น เปนเรื่องการดูแลของผู
ที่ใชยาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซียดําเนินการจัด
Intervention ในสถานกักกันอยางกาวหนา
5) การศึกษานโยบายเกี่ยวกับกฎหมายเอดสประเทศไทย มีกฎหมายที่ดีมาก แตไมถูกนําไปปฏิบัติ
6) ปญหาหลัก คือการเก็บรักษาความลับของผูติดเชื้อในทุกหนวยงาน และการจัดสถานที่ใหบริการ
ที่ไมเหมาะสม ทําใหรูสกึ ถึงการถูกตีตรา ไมกลาเขาไปรับบริการ กองทุน VCT มีคนเขารับบริการ
น อ ย เนื่ อ งจากการขาดเรื่ อ งการรั ก ษาความลั บ เช น ประกาศให ไ ปรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ การแจ ง
สถานศึกษาเรื่องเด็กติดเชื้อในโรงเรียน และการลงขอมูลผลเลือดใน OPD card
7) Conflict of Policy เชน ความขัดกันเองของหนวยงานรัฐ กระทรวงตางๆ เชน ดานสาธารณสุข
กับเรื่องของจริยธรรม เรื่องถุงยางอนามัยมีการรณรงคใหใชถุงยางอนามัย แตก็ถูกจับจองจาก
กระทรวงวัฒนธรรม เปนตน
8) งานเอดสในแผนยุทธศาสตรเอดสชาติถูกระบุลงไปในทุกกระทรวง แตคนที่ถูกระบุยังไมทราบ
บทบาทหนาที่วาจะตองทําอะไร หนาที่อะไร องคกรคนทํางานมีทัศนคติในการทํางานเรื่องโรค
เอดสนอยมาก ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหญมาก
9) กลไกการคุมครองสิทธิยังไมครอบคลุม ไมมีการสนับสนุนงบประมาณ ไมมีหนวยงานที่เปน
เจาภาพชัดเจน การจัดกลไก การสนับสนุนงบประมาณ การมีศูนยของการรองเรียนใหผูที่ไมได
รับการดูแล ระบบการรองเรียน การติดตามดูแลที่ไมชัดเจน กลไกที่นําไปสูการทําใหแผนเอดส
ชาตินําไปสูการปฏิบัติจริง คนทํางานสวนใหญมองวางานเอดสเปนเรื่องสุขภาพ ความเจ็บปวย
ภาระก็จะอยูที่กระทรวงสาธารณสุข กลไกที่ผานมายังขาดความตอเนื่อง
10) ปญหาการพิสูจนสัญชาติ เมื่อคนตางชาติเขามาอยูในประเทศไทย แลวไดรับสัญชาติไทย ได
สิทธิเทาเทียมคนไทยเหมาะสมหรือไม ปญหาคือ มีคาลงทะเบียนการทํางาน คอนขางสูง เปน
เรื่องการแสวงหาผลกําไร รวมทั้งการไมรับรองสัญชาติ ทําใหไมไดรับดูแลรักษา และบริการ

159/233

ทางดานสุขภาพตางๆ งาน PMPCT มีชองวางในกรณีคนไมใชประชาชนคนไทยไมสามารถเขา
รับบริการตางๆได
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
1) ควรมีมิติการมองปญหาที่ไมแปลกแยกกัน ทุกคนสามารถไดรับสิทธิในการไดรับการดูแลที่เทา
เทียมกัน ภายใตสิทธิความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ทําใหเด็กไดมีความรูเรื่องโรคเอดส การรักษา
ความลับของผูติดเชื้อ เพื่อนๆ รวมชั้นที่ติดเชื้อ
2) ควรมีการบูรณาการงานเอดสในระดับสวนกลางลงไปในพื้นที่ดวย เชน การนํากลุมเปาหมาย
เปนตัวตั้ง แลวนําเรื่องประเด็นการดูแล รักษา การปองกันตางๆ เขาไปจับ เพื่อลดการซ้ําซอนใน
การทํางาน ควรมีการบูรณาไปถึงระดับจังหวัด การให อปท. จัดทําแผนงานที่เกี่ยวของกับสุข
ภาวะทางเพศ มีการติดตามการดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาทุกป จาก ครม. โดย ครม. จะ
ติดตามถามจากกระทรวงที่ถูกกลาวถึงหรือที่ระบุตามมติของสมัชชาเพื่อรับทราบความกาวหนา
อยางใกลชิดเปนกลไกที่ดี
3) ควรมีการเสนอใหหนวยงานอื่นสามารถนํางานดานเอดสไปใชได โดยสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผู
ควบคุมดูแลภาพรวม สามารถสั่งการใหกระทรวงตางๆ ดําเนินงานดานเอดสได แผนแมบท
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 มีเรื่องเอดสอยู มีกลไกคือคณะกรรมการติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงานในหนวยงานตางๆ เรื่องเอดส และหนวยงานตางๆ มีกลไกในการดําเนินงาน อยูแลว
แตควรมีการกระตุนเรื่องโรคเอดสเขาไปใหไดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ คือ การทําเรื่อ ง
ทัศนคติ ใหความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของประชาชนมากขึ้น เมื่อมีการรองเรียนเสร็จมีการ
สงตอจริง แตประชาชนตองดําเนินการเดินเรื่องเอง กลไกการทํางานที่ดีควรมีการบริการดาน
สิทธิ ไมจํากัดแคผูติดเชื้อ แตรัฐควรจัดบริการรับเรื่องรองเรียน ในระดับพื้นที่และชวยดําเนินการ
ให การจั ด ตั้ ง กระบวนการส ง ต อ หน ว ยงานของรั ฐ ควรสนั บ สนุ น ภาคประชาสั ง คมในเรื่ อ ง
คุมครองสิทธิ ไมใชแคเรื่องการตั้งรับ การรองเรียน แตควรเขาไปใหความรูประชาชนเรื่องสิทธิจะ
ไดรับบริการตางๆ เมื่อเกิดปญหาจะไปรับบริการที่ไหน อยางไร เปนตน
4) ขอเสนอแนะจากขอจํากัดเรื่องการใหถุงยางอนามัยแกคนในชุมชน จากที่แจกใหเพียงกลุมขาย
บริการเทานั้น ควรมีการทํา condom for all ซึ่งเหมาะสมในการดําเนินงาน ตอนนี้ยังไมพียงพอ
แกคนทั่วไป
5) ในกลุม IDU มีปญหา Harm reduction มีการดําเนินงานดาน MMT แตมีจุดออน คือ ยังไม
ครอบคลุมรอบดาน ยังมีชองวาง เชน ไมมีการแจกเข็มที่สะอาดแกผูใชสารเสพติด ทําใหผูใชสาร
เสพติดยังคงใชวิธีการแลกเข็ม ซึ่งทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
6) การเขาถึงบริการอยางเทาเทียม ทั่วถึง และไมเลือกปฏิบัติ ทุกคนที่อยูในประเทศไทยควรไดรับ
บริการดูแลรักษา การเขาถึงบริการปองกันรักษา ของประชากรทุกกลุมที่เปนตางชาติ โดยการ

160/233

ทําใหระบบที่มีอยูครอบคลุมมากขึ้น ในกลุมที่จายเงินประกันสุขภาพอยูแลว 1,300 บาทตอป
ตอคน นํามาบริหารจัดการควรดําเนินการใหครอบคลุมเรื่องการใหบริการยาตานไวรัสเอดสดวย
7) ควรมีการขยายการใหบริการยาตานฯ ในสิทธิประโยชนบัตรประกันสุขภาพของแรงงานขามชาติ
และการคุมครองสิทธิดานการปองกัน และรักษาในประชาชนกลุมที่เขาถึงยาก
8) ควรใหความสําคัญและมีนโยบายเรื่องเอดสกับโรงเรียน
9) การขยายสัญชาติ ใหมีการจดทะเบียน และซื้อหลักประกัน นอกเหนือจาก 3 สัญชาติ ซึ่งยินดี
จาย 1,300 เพื่อรับบริการสุขภาพ แตจะมีปญหาคือ มีตางชาติ 3 ลานคน แตขึ้นทะเบียน เพียง
1 ลานคน บัตรประกันสุขภาพยังรองรับไมเพียงพอ ในคนที่ไมมีสัญชาติไทย และไมขึ้นทะเบียน
จะมีการดําเนินการอยางไร
10) ควรมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน หนวยงานที่รับผิดชอบควรไดรับรูรวมกันในการ
ยกราง การมอบหมายหนาที่ ควรผลักดันรวมกัน ทําใหหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรม ไดเห็น
ทิศทาง แนวทางการทํางานรวมกัน ในการจัดทําแผนฯในระยะตอไป

8. ทิศทาง: แผนบูรณาการ ชี้ทิศทาง กรอบแนวคิดของแผน สื่อสารวาแผนอยูระดับใด
องคประกอบหลักความสําเร็จ
ในระยะแรกการดํ า เนิ น งานป อ งกั น และควบคุ ม โรคเอดส ข องประเทศไทย เริ่ ม ด ว ยการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคเอดสแหงชาติ โดยที่การแกไขปญหามักดําเนินการในพื้นที่ที่มีปญหาความ
ชุก ความรุนแรงของโรคเอดสสูง เชนในเขตภาคเหนือตอนบน ตอมาในการจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหา
เอดสแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มุงเนนการบูรณาการงานปองกันและแกไขปญหาเอดส ใหเปนภารกิจ
ปกติของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดใหมีโครงการเสริมสรางศักยภาพ คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหา
เอดสจังหวัด มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพของคณะอนุฯดานการบริหารจัดการงานแกไขปญหาเอดสในระดับ
พื้นที่
จากผลการประเมินผลแผนแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2549 จากคณะผู
ประเมินภายนอก (External Review Team) ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและองคการ
อนามัยโลก ไดระบุประเด็นสําคัญวา การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดให
ถายโอนอํานาจและทรัพยากรจากสวนกลางสูองคการบริหารสวนทองถิ่น สงผลใหหนวยงานสาธารณสุขและ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด ตองเพิ่มความรับผิดชอบตอการบริหารจัดการแกไขปญหาเอดส ใน
ขณะเดี ย วกั น การดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาเอดส จั ง หวั ด ในเรื่ อ งการใช จ า ย
งบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่วางไว ความไมคลองตัวในการดําเนินงานภายในจังหวัดและการลด
บทบาทความสําคัญของงานเอดส บางจังหวัดไมไดเตรียมการรองรับตอการปรับเปลี่ยนแปลง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางแหง ไมมีความเขาใจในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส แตทั้งนี้ บางจังหวัดสามารถ
พัฒนาโครงสรางที่จําเปนตอการจัดการแกไขปญหาเอดส สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอํานาจ
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ที่เกิดขึ้น มีบางจังหวัดที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดส
จังหวัด อยางตอเนื่อง
8.1 ความคาดหวังเชิงผลผลิตจากการทบทวนเพื่อนําไปสูทิศทางการทํางาน
ผลผลิตที่คณะทํางานวิชาการ คาดหวังจากการทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรบูรณาการฯ ในครั้งนี้ คือ
ทิศทาง/แนวทางสําหรับการปรับปรุงการดําเนินการ ในระหวางป 2553-2554 พรอมกับขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการกิจกรรมที่เหมาะสมกับการปองกันแกไขปญหาเอดสเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของแผนยุทธศาสตร โดยเฉพาะหนวยงานระดับพื้นที่ (Appropriate Technical Approach) เพื่อใหการดําเนินการ
นั้นๆ เกิดประสิทธิภาพ และรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับการดําเนินโครงการเพื่อการปองกัน
แกไขปญหาเอดสในพื้นที่/กลุมประชากรเปาหมาย สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา สําหรับการ
พัฒนา/จัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรเอดสชาติ ฉบับพ.ศ. 2554-2558 และสามารถนําไปสูการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสของประเทศตอไป และเปนที่มาของแผนยุทธศาสตรเอดสชาติ วามีการพัฒนามาอยางไร
8.2 อยางไรจึงเรียกวา “แผนยุทธศาสตร”?
เป น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว า “ยุ ท ธศาสตร ” หมายถึ ง แผนที่ ถ นน ที่ ช ว ยในการกํ า หนดบทบาทการ
ปฏิบัติงานภายใต พื้นฐานเปาประสงค (Goals) ขององคกร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เปนการวางแผนที่ใช
ความระมัดระวัง มีวิธีการและลําดับขั้นตามขั้นตอนในการกําหนดการกระทําที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อตอบ
คําถามวา: ทานจะใชวิธีการใดที่จะปรับเปลี่ยน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามตางๆ ใหเปนการกระทําที่
มีการลําดับความสําคัญแลว บนบริบทในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดังนั้นแผนยุทธศาสตรเปน เปนกระบวนการกําหนดจุดหมายระยะยาวขององคกร (Long Range Goals)
การเลือกวิถีทาง (Means คือ ยุทธศาสตรและนโยบาย) เพื่อใหบรรลุจุดหมายนั้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร
และการพัฒนาแผนระยะยาวเพื่อบรรลุจุดหมายขององคการ
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แผนภูมิที่ 11 ความหมายของแผนยุทธศาสตร

แผนยุทธศาสตรคืออะไร?
Resource allocation
Strategy Map
Achievement
Process
Meansยุทธศาสตรและนโยบาย Long Range Goal

เปนกระบวนการกําหนดจุดหมายระยะยาวขององคกร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means คือ
ยุทธศาสตรและนโยบาย) เพื่อใหบรรลุจดุ หมายนั้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาแผนระยะยาวเพื่อ
บรรลุจดุ หมายขององคการ

8.3 แผนยุทธศาสตรเอดสชาติพัฒนามาอยางไร?
แผนยุทธศาสตรเอดสชาติ ไดมีการพัฒนามาโดยลําดับ ตามกรอบการศึกษาทบทวนกระบวนการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร และนโยบาย ที่กําหนดขึ้นตามแผนฯ และโดยกลไกการบริหารจัดการแผนปองกันและ
แกไขปญหาเอดสแหงชาติ รวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานในกลุมประชากรเปาหมายตางๆ โดยการรวบรวม
ขอมูลจากทุกภาคสวนที่มีกิจกรรมดําเนินงานในกลุมประชากรเปาหมายทุกกลุม
แผนยุทธศาสตรเอดสชาติ นับวาเปนแผนแมบทในปองกันและควบคุมโรคเอดส ที่มีวงจรการบริหาร
แผนงานที่เกิดจากความรวมมือทุกภาคสวน และมีหลายหนวยงานเขามามีสวนรวม มีความเชื่อมโยงกับบริบทของ
ปญหาและเกี่ยวของ สอดคลองกับแผนงานโครงการเอดสในระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้ ขอมูลจากการ
ทบทวนผลการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศไทยใน 2 ทศวรรษที่ผานมา ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ พ.ศ.2547 เพื่อเผยแพรใหกับนักวิชาการ และผูกําหนด
นโยบายจากประเทศตางๆ ในการประชุมสัมมนาโรคเอดสนานาชาติเมื่อ พ.ศ. 2547
รัฐธรรมนูญไทยไดกําหนดเปนกฎหมายวาระบบราชการจะตองโอนยายถายภารกิจไปสูองคการบริหาร
สวนทองถิ่น และไดรับการรับรองโดยประชามติแลวในป 2550 ดวยเหตุผลดังกลาวหนวยราชการในสวนกลางจึง
ตองลดบทบาทและจํากัดภารกิจของตนเองใหคงอยูเพียงแคการพัฒนานโยบายและสนับสนุนทางวิชาการเทานั้น
และในชวงเวลาเดียวกันองคการบริหารสวนทองถิ่นตองไดรับการพัฒนาสรางเสริมสมรรถนะทั้งดานการเงินการ
คลังและการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบ การปรับภารกิจการจัดการปญหาเอดสสูกระบวนการกระจายอํานาจ โดย
การสนับสนุนของกองทุนโลก (โครงการดานเอดส รอบที่ 1 และ 2 และวัณโรค รอบที่ 1) นับวาเปนการปรับวิถีการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนสาธารณประโยชนใหเขามารวมกันรับภารกิจของแผนงานโครงการ
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รวมกันอยางกวางขวาง มีการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุทธศาสตรที่ 1 การบริหาร
จัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ

แผนภูมิที่ 12 ภาพฝนคือ unify system ในกรอบการทบทวน

Review Framework
ความเชื่อมโยงกับแผน
บริบทความเชื่อมโยง
อื่นๆ MDG UNGASS
ตอปญหาเอดส
GFATM
แผนเอดสฯ ชาติ
NSP-AIDS/TB/STI?
แผนเอดสฯ ชาติ
พัฒนามาอยางไร?
นําไปปฏิบัติอยางไร?
UNIFIED
SYSTEM?
M&E

ทิศทาง: แผนบูรณาการ ชี้ทิศทาง
มีกรอบแนวคิดของแผน สื่อสารวา
แผนอยูระดับใด องคประกอบหลัก
ความสําเร็จ
Resources
(นําแผนไปปฏิบัติจริง)

Review Strategies
Overview

Resource Need:
ยุทธศาสตรตองการ
ทรัพยากรเทาไร

ตองแกไข/ปรับปรุง (Process)
เพื่อใชในการ – เตรียมปรับแผน
ชวงที่เหลือ - และพัฒนาแผนฯ
ตอไป

สําหรับยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตามกลุมประชากรเปาหมาย
กลุมเปาหมาย
1. กลุมสามีภรรยา หรือคูรักที่ฝายใดฝายหนึ่งติดเชื้อ
1.1 กลุมหญิงตั้งครรภที่มีมาฝากครรภ
1.2 กลุมผูติดเชื้อและผูปว ยเอดสที่มารับบริการสุขภาพอยูใ นระบบบริการสุขภาพ
1.3 ประชาชนที่ไมทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีที่เขารับบริการสุขภาพ
1.4 ประชาชนทั่วไปที่ไมทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีที่ไมไดอยูในระบบบริการ
2. กลุมชายที่มเี พศสัมพันธกับชาย
3. กลุมพนักงานบริการและผูซื้อบริการ
3.1 กลุมพนักงานบริการที่อยูในสถานบริการ
3.2 กลุมพนักงานบริการที่อยูน อกสถานบริการ
3.3 กลุมลูกคา กลุมคูประจํา หรือสามีของพนักงานบริการ
4. กลุมผูใชยา
4.1 กลุมผูใชยา
4.2 กลุมผูใชยาที่เปนผูตองหา ผูตองขัง และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก ฯลฯ
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5. กลุมเด็กและเยาวชน
5.1 กลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
5.2 กลุมเด็กและเยาวชนในสถานประกอบการ
5.3 กลุมเด็กและเยาวชนในชุมชน
5.4 กลุมเด็กและเยาวชนที่สมควรไดรับการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุมครองเด็ก พ. ศ.
2546 และที่อยูในกระบวนการยุติธรรมทั้งในสถานควบคุม บําบัดฟนฟูแบบไป- กลับ และ
ประกันตัว
6. กลุมประชากรอื่นๆ
6.1 กลุมผูตองขัง
6.2 ประชากรในสถานควบคุมตามกระบวนการยุติธรรม (เด็ก และเยาวชนที่เปนผูตองขัง หรือ
ผูรับการบําบัดยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด)
6.3 กลุมแรงงานขามชาติ
6.4 กลุมแรงงานไทยไปตางประเทศ
6.5 กลุมแรงงานในสถานประกอบกิจการ
6.6 กลุมชาติพนั ธุและคนไทยผลัดถิ่น ไดแก ชาวไทยภูเขา ผูที่ไมไดรับสัญชาติไทย ตกสํารวจ
เกิดในไทยรอการรับรอง ฯลฯ
6.7 กลุมผูลี้ภัย/ผูอพยพ
2) การปองกันในบริการทางการแพทย
3) การรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส
4) การดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี ผูป วยเอดส ครอบครัว และผูไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส
(1) กลุมผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
(2) กลุมเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเอดส (อายุไมเกิน 18 ป)
(3) กลุมผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
(4) กลุมครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
8.4 แผนยุทธศาสตรเอดสชาติมีลักษณะเปนแผนบูรณาการ
กรอบการบริหารจัดการของโครงการ คปอจ เปนตัวอยางการบูรณาการงานเอดสลงสูภาคสวนตาง ๆ ที่
ไดจากการทบทวนในครั้งนี้ ดังไดกลาวแลวในประเด็นขอ 8.3 เพราะเปนการปรับกลยุทธ ใหมุงผนึกความรวมมือ
ของภาครัฐ องคกรเอกชนสาธารณประโยชน เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามารวมกันปรับ
กิจกรรมการปองกันเอดสในกลุมเยาวชน กับดูแลรักษาเอดส และผสานเขาเปนพันธกิจตามปกติของหนวยบริการ
ทางสังคม หนวยบริการทางสุขภาพ หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน ซึ่งบทบาทหนาที่ของ คป อจ
ประกอบดวย
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1. บูรณาการกลยุทธปองกันเอดสในเยาวชน และการดูแลรักษาเอดสเขาสูกระบวนการนโยบาย และระบบ
บริการสังคม และสุขภาพของจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด (ในรูปแผนพัฒนา
จังหวัด)
2. อํานวยการใหเกิดการเรียนรู และใชประโยชนจากรูปแบบ และวิธีการปองกันและดูแลรักษาเอดสที่มี
ประสิทธิผล เพื่อใหหนวยงานและบุคลากรในจังหวัดสามารถจัดการภารกิจไดอยางยั่งยืน
3. ประสานแผนงานใหเกิดแผนที่นําทาง (Road Map) แสดงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ
ภายในจังหวัด เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสงผลใหลดการติดเชื้อเอดสรายใหมในจังหวัด
4. ระดมความรวมมือและทรัพยากรที่จําเปนจากภาคสวนตางๆ ในจังหวัด เพือ่ ใหเกิดกิจกรรมการปองกัน
เอดสในเยาวชน และการดูแลรักษาโรคเอดสอยางตอเนื่อง จนครอบคลุมกลุมเปาหมายทัง้ จังหวัด
5. การสรางระบบ และวิธีการสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ที่เขามารวมภารกิจ สามารถกํากับกิจกรรมที่จัด
วางรวมกันใหเกิดการประสานอยางเปนระบบ ตลอดจนจัดวางแนวทางการประเมินผลนโยบายใหชัดเจน

แผนภูมิที่ 13 แผนยุทธศาสตรมีลกั ษณะเปนแผนบูรณาการ

แผนยุทธศาสตรเอดสชาติพัฒนามาอยางไร?
วัฒนา ระงับทุกข ไดใหความหมายของบูรณาการวา “ การนํา
ศาสตรตางๆมาผสมผสานกันเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง”

ลักษณะงาน, ระยะเวลา, พื้นที่ดําเนินการ,
กลุมการดําเนินการ, หนวยงานอื่น

ยุทธศาสตร

ลดผลกระทบ
การปองกัน

การรักษา

บูรณาการ
บูรณาการ หมายถึงการทําให
สมบูรณ ซึ่งอาจจะขยายความ
เพิ่มเติมไดอีกวาหมายถึงการทํา
ใหหนวยยอย ๆ ที่สัมพันธอิง
อาศัยกันเขามารวมทําหนาที่
อยางประสานกลมกลืนเปนองค
รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถวน
สมบูรณในตัวเอง ( พระเทพเวที
2531 : 24 )

การพัฒนากลไกการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรในการบริหารจัดการปญหาเอดสที่เนนการมีสวนรวมทุก
ภาคสวน ศูนยประสานประชาคมเอดสจังหวัด ศปอจ. PCM ไดถูกกลาวถึงในชวงการทบทวนในกลุมประชา
สังคม (นางสาวภาวนา เหวียนระวี องคการแพธ) วาจะตองมีความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามวัตถุประสงคเพื่อให
เกิดการพัฒนาสมรรถนะในดานการจัดการเชิงกลยุทธที่ครอบคลุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดบริการ
สุขภาพ ซึ่งสมรรถนะที่สําคัญ มีดังนี้
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1. ความเขาใจเรื่องเอดสแบบลุมลึกรอบดาน เขาใจเรื่องเอดสทั้งในเชิงวิทยาศาสตรการแพทยและในเชิง
ชีวิต โดยสะสมประสบการณ หรือ เรียนรู/เรียนลัด ถึงความสําเร็จ ลมเหลวของ interventions ในแงมุม
ทั้ง การรักษา การดูแลทางกาย จิตสังคม และการปองกัน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องเอดสแบบ
บูรณาการทั้งในประเทศและสากล
2. มีความเชือ่ เรื่องเครือขาย วาสามารถใหประสิทธิผลตอการทํางานไดดีกวาทําเดี่ยว และเขาใจธรรมชาติ
ของเครือขาย และ การ maintain เครือขายวาเปนความสัมพันธที่มีทั้งใหและรับ สามารถหาความ
ชวยเหลือเพื่อใหเกิดการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหสามารถชี้เปาในการออกแบบกล
ยุทธการทํางาน และบอกความคืบหนาของผลการดําเนินงานในบทบาทของ PCM ได
3. มีทักษะในการจัดการ และ เอือ้ อํานวยกระบวนการกลุมเพื่อใหภาคีที่เกี่ยวของสามารถทํางานอยางมี
เปาหมายรวมกันได
4. กลาตอบโต หรือลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ในการทํางานที่ไมเอื้อตอการบรรลุภารกิจของ PCM
5. มีสายตายาวไกล และเขาใจวาในที่สุดแลวภารกิจของ PCM คือ กระบวนการในพัฒนาสังคมที่ทําให
หนวยงานและภาคประชาสังคมตางเรียนรูที่จะเขามาจัดการปญหาของชุมชน/สังคมรวมกัน โอกาสของ
การทํางานภายใต Global Fund ก็คือโอกาสของการเรียนรูที่จะแกโจทยเรื่องการบูรณาการของระบบเพื่อ
การพัฒนาสังคมและคุณภาพประชากรอยางยั่งยืน

แผนภูมิที่ 14 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมในการจัดการเชิงกลยุทธที่ครอบคลุมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการจัดบริการสุขภาพ
ภาพแสดงความเชือ
่ มโยงของกิจกรรมตามวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะใน
ดานการจัดการเชิงกลยุทธที่ครอบคลุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดบริการสุขภาพ

1. การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือเชิงกลยุทธดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยเจริญ
พันธ และเอดส และดานการจัดระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวของ

3. การพัฒนาสมรรถนะในการ
สรางรูปแบบ และวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิถี
ชีวิตทางอนามัยเจริญพันธ

5. การจัดทํา
คูมือและ
แนวทางสําหรับ
ใชในโครงการ
กองทุนโลก

4. การพัฒนาสมรรถนะในการ
จัดวางและกําหนดรูปแบบ
ระบบบริการสุขภาพที่เปน
มิตรกับกลุมเปาหมาย

2.การพัฒนาทีมงานจัดการขอมูลเชิงกลยุทธในระดับสวนกลาง เขต และจังหวัด
6. การพัฒนาสมรรถนะทีมงานในการกํากับและประเมินผลนโยบาย
7. การจัดเวทีเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะทีมงานใน ศปอจ. และทีมงาน
สนับสนุนในสวนกลาง และเขตใหสามารถใชเครื่องมือทั้ง 3 ดาน
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"If I keep focused on what I need to do today, the future will take care of itself."

Ursula Burns, president of Business Group of Xerox
ขอคิดของ Ursula Burns ซึ่งเปนนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จในงานระดับกาวหนาคนหนึ่ง ได
กลาวไวในนิตยสาร Fortune Magazine เปรียบไดกับคําสอนในพุทธศาสนา “ทําดี ไดดี ทําชั่ว ไดชั่ว” ถาเราทํา
วันนี้ดี วันขางหนาก็จะดีดวยตัวของมันเอง เชนเดียวกับโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสของรัฐบาลไทย ที่
จะต อ งใช
“ความรู เ ป น ฐาน”
ในการที่ จ ะผลั ก ดั น และแก ไ ขด ว ยยุ ท ธวิ ธี หรื อ กลยุ ท ธ หรื อ กลวิ ธี
(Strategies/Interventions) ที่เหมาะสมและเปนไปได เกิดสัมฤทธิผลที่ดี และสามารถลดการติดเชื้อรายใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพดี อนึ่งการบริหารแผนงาน/โครงการที่เผชิญความทาทายเหลานี้
จําเปนตองอาศัยยุทธศาสตรและการวางแผนที่ดี ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ การมีตัวบทกฎหมายตลอดจน
กฎระเบียบ ตาง ๆ ที่เพียงพอ เปนธรรม และทันสมัย และความซื่อสัตยสุจริตโปรงใสในการปฏิบัติราชการทุกระดับ
ตลอดจนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
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ตอนที่ 5
ขอคนพบหลัก อภิปรายผล และสรุปผล
การทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรบูรณาการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554
…………………………………………………………
5.1 ขอคนพบหลัก: ปญหาอุปสรรค: แนวทางแกไข การดําเนินงานในเขตภาคเหนือ
ผลจากการทบทวน โครงการ “การทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหา
เอดสแหงชาติฯ” และการรวมระดมสมอง การถอดบทเรียน จาก “กรอบการทบทวนชวงครึ่งแผน-MTR” แผน
ยุ ท ธศาสตร บู ร ณาการป อ งกั น และ แก ไ ขป ญ หาเอดส พ.ศ. 2550-2554 ในเชิ ง การจั ด การความรู ร ว มกั บ
คณะทํางานวิชาการภาคสนาม ในเขตภาคเหนือซึ่งมีอัตราความชุกมากที่สุดของประเทศ มีขอคนพบหลัก ปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข ที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตร 3 ดังตอไปนี้
สถานการณ/ผลการดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม
☺ ทุกภาคสวนรวมกันกําหนดนโยบายตั้งแตแรก โดยยึดแผนเอดสชาติฉบับ พ.ศ. 2550-2554 เปนแนวทาง
☺ แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัดเชียงใหม ป 2550-2554 มีวัตถุประสงค
อยู 2 ขอ (1) เพื่อลดการติดเชื้อ HIV รายใหม (2) เพื่อลดผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV (สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของแผนบูรณาการณยุทธศาสตรเอดสชาติ ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 )
☺ เปาหมายของแผนบูรณาการฯ (1) ลดการติดเชื้อ HIV ในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ (2) ผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส ไดรับการดูแลตามมาตรฐาน (3) ผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ไดรับการดูแล หรือเขาถึง
ระบบบริการทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสุขภาพขั้นพื้นฐาน อยางเหมาะสม
☺ ประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร คือ (1) การสงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส (2) การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ผูติดเชื้อ/ผูป วยเอดส และ
ผูไดรับผลกระทบ (3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (4) การพัฒนาภูมิปญญาและการวิจัยในการ
ปองกันแกไขปญหาเอดส (5) การสรางกระแสและความเขาใจทางสังคมในการปองกันแกไขปญหาเอดส
(6) การปองกันแกไขในกลุมเปาหมายเฉพาะ ประกอบดวย กลุมเยาวชน กลุม ชายรักชาย กลุมผูใชสาร
เสพติด กลุมแรงงานอพยพ/ชาติพันธุ กลุมผูหญิง/หญิงตั้งครรภ (หญิงตั้งครรภครอบคลุมตั้งแตตั้งครรภ
จนกระทั่งถึงคลอดและทารก)
☺ มีการจัดหางบประมาณจากแหลงอื่นๆ เชน GF องคการปกครองสวนทองถิ่น มาสนับสนุนเพื่อใหเกิด
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง เกิดความยั่งยืน
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สถานการณ/ผลการดําเนินงาน จังหวัดเชียงราย
☺ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําผานการจัดตั้งเปนคณะกรรมการแกไขปญหาเอดสระดับจังหวัด โดย
ยึดแผนเอดสชาติฉบับ พ.ศ. 2550-2554 เปนแนวทาง
☺ แผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัดเชียงราย ป 2550-2554 มีวัตถุประสงค
อยู 2 ขอ (1) เพื่อบูรณาการยุทธสาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดสเขาไปในภารกิจของหนวยงาน
ทุกระดับและเสริมความรวมมือระหวางภาคสวน (2) เพื่อบูรณาการกลยุทธการปองกัน ดูแล รักษาและ
ลดผลกระทบเขาสูการจัดบริการสําหรับประชากรทุกกลุมเปาหมาย
☺ เปาหมายของแผนบูรณาการฯ (1) ประชาชนมีพฤติกรรมและมีความสามารถในการปองกันตนเองและ
ครอบครัวใหปลอดภัยจากการติดเชื้อและแพรเชื้อHIV (2) ผูติดเชื้อHIV/ผูปวยเอดสและผูรับผลกระทบฯมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี สามารถอยูรว มกันในสังคมไดอยางปกติสุข (3) ครอบครัว/ชุมชนมีคานิยมและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปองกันตนเองและสมาชิกใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ยอมรับ ไมรังเกียจและอยู
รวมกันกับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดอยางปกติสุข ตลอดจนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาเอดส
☺ การกําหนดเปาหมายของแผนยุทธศาสตรเอดสจังหวัดนั้นมีความสอดคลองกับแผนเอดสชาติซึ่งประกอบ
ไปดวย (1) ลดการติดเชื้อHIVในประชากรกลุมตางๆ (2) ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่ตองไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัสเอดส สามารถเขาถึงบริการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสอยางครอบคลุมทั่วถึง
(3) ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส ครอบครัวและผูรับผลกระทบจากเอดส ที่จําเปนตองไดรับการดูแลทาง
สังคม สามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดไมนอยกวารอยละ 80
☺ ผลการดูแลรักษาหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อ HIV 34 ราย ไดรับยาตานไวรัสเอดส (ตค.2550-มค.2552)
รอยละ 100 จากที่กําหนดไวรอยละ98
☺ เด็กอายุ 18-24เดือนที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อHIV ไดรับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ (ตค.2550-มค.
2552) เทากับรอยละ 93.8 จากที่กําหนดไวรอยละ 85
ขอคนพบหลัก
☺ ในชุมชน ยังมีการแบงแยกหรือตีตราผูติดเชื้ออยูบาง แตมีทาทีและการแสดงออกไมชัดเจน
☺ ทุกภาคสวนรวมกันกําหนดนโยบายตั้งแตแรก มีการจัดเวทีระดมความคิดเพื่อบูรณาการงานเอดสเขาสู
ภาคสวนตางๆ โดยยึดแผนเอดสชาติฉบับ พ.ศ. 2550-2554 เปนแนวทาง
☺ ไดมีการทํางานรวมกับ NGO องคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขายผูติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม สถานศึกษา
เพื่อใหมีการเขาถึงกลุมเยาวชน กลุมที่เปดเผยตัว กลุมผูใชสารเสพติด กลุมผูหญิง/หญิงตั้งครรภ (หญิง
ตั้งครรภครอบคลุมตั้งแตตั้งครรภจนกระทั่งถึงคลอดและทารก) กลุมแรงงานอพยพ/ชาติพนั ธุ กลุม MSM
☺ การมีศูนยองครวม ทําใหการดําเนินงานในกลุมที่เขาถึงยากมีความเปนไปได เพราะศูนยองครวมเปนที่
สามารถเขาถึงปญหาของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูป วยเอดสไดอยางแทจริง ทั้งปญหาทางดานรางกาย สังคม
จิตใจ
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☺

☺

มีการคุมครองสิทธิ กรณีองคการปกครองสวนทองถิ่นจะไมมีการประกาศรายชื่อของผูติดเชื้อเอชไอวี/
ผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ มีทีมที่ปรึกษาไวใหเฉพาะ มีศูนยรองเรียน ที่สมาชิกสามารถมารองเรียนได
โรงพยาบาล มีการใหบริการตามชุดสิทธิประโยชนที่จัดไว มีการเก็บขอมูลของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปว ย
เอดสไวเปนความลับ มีกลุมเพื่อนที่ติดตามดูแล เยี่ยมบาน
การดําเนินงานดานวิจัย โดยโจทยวิจัยไดจากปญหาของพืน้ ที่ เปนประเด็นเริ่มตน

ปญหาอุปสรรค
☺ กลุมที่ยังเขาถึงไดไมมากคือ กลุมที่ไมแสดงอาการ กลุมที่ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาล กลุม
 ที่ไม
เปดเผยตัว
☺ ปญหาการสื่อสารในผูปวยตางดาว การยายถิน
่ บอย การคมนาคมลําบาก
☺ งานดานการปองกันฯ ยังดําเนินการไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย เชน เยาวชน พอบาน แมบาน กลุม
เสี่ยงเฉพาะ กลุมวัยทํางาน ฯลฯ
☺ ดานการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสไดแก (1) เจาหนาที่มีนอย ไมเพียงพอกับจํานวนผูปว
 ยที่เพิ่มขึ้น
(2) ปญหาการยายที่อยูของผูป วยบอย (3) ปญหาการดื้อยาของผูปวย จากการซื้อยากินเองกอนเริ่ม
การรักษา (3) ขาดการประสานงานและสงตอขอมูลที่ดี (4) ระบบการเขาโปรแกรม NAP ลาชา (5)
ขาดการนิเทศติดตามงานจากสปสช. เขต (6) งบประมาณจากสปสช.ลาชา ไมไดดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด
☺ แนวทางในการบูรณาการดานเอดส สูภาคสวนตางๆ ยังไมทั่วถึง การบูรณาการแผนการดําเนินงาน
ทําไดยาก(ขึ้นอยูนโยบายของแตละหนวยงาน)
ขอเสนอแนะ
☺ ควรเสนอแนะใหทุกภาคสวนรวมกันกําหนดนโยบายตั้งแตเริ่มแรก มีการจัดเวทีระดมความคิดเพื่อ
บูรณาการงานเอดสเขาสูภาคสวนตางๆ
☺ การจะทําใหการดําเนินงานดานเอดสประสบความสําเร็จ ควรมองปญหาโดยตั้งตนจากปญหาใน
ชุมชน เพื่อใหเกิดการแกปญหาไดจริง

5.2 ขอคนพบหลัก: ปญหาอุปสรรค: แนวทางแกไข การดําเนินงานในสวนภาคกลาง
ประเด็นหลักสําคัญที่ไดจากการทบทวนในหนวยงานสวนกลาง เปนเรื่องของ ปจจัยหลักที่จะสงผลให
ประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตร ประเด็นโครงสรางการทํางานในกรม ประเด็นโครงสรางการทํางานใน
หนวยงานสวนกลาง ประเด็นการทํางานตามบทบาทเชิงบูรณาการ และประเด็นโครงสรางการทํางานในสวน
ภูมิภาค ดังตอไปนี้
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ปจจัยหลักที่จะสงผลใหประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตร
☺ บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนา
☺ ความเปนเอกภาพของการเมืองและการบริหาร
☺ ขวัญและกําลังใจรวมทั้งความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการมุงสูเปาหมายทางยุทธศาสตร
☺ ผูบริหารตองใหความตอเนื่องในการผลักดันใหบรรลุเปาหมายอยางแทจริง
☺ มีระบบการรายงาน ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน
ประเด็นโครงสรางการทํางานในกรม
☺ โครงสรางของการทํางานภายในกรม คร. (สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธสอวพ สํานักพัฒนาวิชาการฯ, ศบจอ สถาบันบาศนาดูร สํานักจัดการความรู สํานักพัฒนาวัคซีน
กองแผนงานฯลฯ): ประเด็นคือ
o โครงสรางขององคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองยังไมดีเทาที่ควร
o องคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ยังขาดความชัดเจนในบทบาทการ
ปฏิบัติงานรวมกัน

ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันยังไมมีใน SDA, PA

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน เชน เรื่อง สายการบังคับบัญชา
o กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักขององคกรมีความตองการและความคาดหวังที่
สําคัญ คือ ตองการความเสมอภาคและการยอมรับ การจัดบริการที่มีคุณภาพไมเลือกปฏิบตั ิ
o แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคือบุคลากรทุกระดับในหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดทํายุทธศาสตร/กลยุทธ และการบริหารเชิงบูรณาการ
บทบาทของหนวยงานสวนกลางที่สัมพันธกับการปองกันและแกไขปญหาเอดส
o พัฒนาทักษะการวางแผนและจัดการแผนยุทธศาสตรอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะควรมี
กระบวนการประเมินผลและปอนขอมูลยอนกลับ (Feed Back) ในกระบวนการจัดการ
ยุทธศาสตรอยางจริงจัง
o พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Capacity Building) ที่หลากหลายทั้งในกรอบการเสริมสราง
ความสามารถในดานการจัดการยุทธศาสตร และดานความเขาใจทางเทคนิคการควบคุมโรค
การตลาดเชิงสังคม การสื่อสารดวยสื่ออิเลคโทรนิคส การจัดการความรู การวิจัย ฯลฯ เพือ่
รองรับ transaction period
ประเด็นการทํางานตามบทบาทเชิงบูรณาการ
☺ บทบาทของสวนกลางที่สัมพันธกับหนวยงานในระดับภูมิภาค เชน
o สนับสนุนการทํางาน ใน 3 มิติ แผนที่มีคุณภาพ มีการขยายผล และการบูรณาการ
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o

o
o

ความเขาใจที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับเขต ไดแก ศูนยวิทยฯ
ศูนยอนามัยเขต ฯลฯ
ทัศนคติในการทํางาน เพื่อใหเกิดมุมมองวา เปนการรวมกันเรียนรู รวมพัฒนา
การติดตามประเมินผลภายในเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวาหนวยงานในระดับภาคมีการรับงานเอดส
เปนภารกิจหนวยงานของตนเอง

ระบบการทํางานในสวนภูมภิ าค
☺ โครงการ/แผนงานตาง ๆ ที่ไดจากสวนภูมิภาค เชน
o โครงการเสริมสรางความรูเพื่อดูแลสุขภาพในผูปวยเอดส
o แผนงาน/โครงการเดนในป 2550-2552 (ที่ประสบผลสําเร็จ)
o แผนงาน/โครงการที่ไมไดดําเนินการ
o ผลการดําเนินงานที่เปนนวัตกรรม -> ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม ->การนํานวัตกรรมไปใช
o ระบบการบริหารจัดการโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา และระบบการบริหารการเงิน
การคลัง มีผูรับผิดชอบและปฏิบัติตามแนวทาง สามารถขึ้นทะเบียนประชาชนไดครบถวน ได
ดําเนินงานตามขั้นตอนสําคัญประกอบดวย จัดระบบการขึ้นทะเบียน ระบบการคนหาและ
ติดตาม มีระบบการรายงานขอมูลที่ดี
☺ การควบคุมปองกันโรคเอดส ครอบคลุมกระบวนการปองกันโรคฯ
o อัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภไมเกิน รอยละ 0.76
o อัตราการถายทอดเชื้อ HIV จากแมสูลูกไมเกิน รอยละ 4
o อัตราปวยโรคเอดสรายใหมทข
ี่ ึ้นทะเบียน ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 15
o หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ HIV และทารก ไดรับยาตานไวรัสไมต่ํากวา รอยละ 98
o ผูติดเชื้อที่มีผล CD4 ต่ํากวา 300 ไดรับยา ARV
o มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันเอดสในสถานศึกษา สถานประกอบการ
o มีระบบการสงขอมูลระหวางสถานบริการ
o มีการติดตามเยี่ยมบานหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อทุกราย
o อัตราการตรวจ CD4 ครบตามเกณฑ รอยละ 90
o ผูปวย HIV ที่ขึ้นทะเบียนไดรับการตรวจหาเชื้อ TB รอยละ 100
☺ มีกระบวนการบริการจัดการตามยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
การแกไขปญหาสุขภาพไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ภายใตงบประมาณที่มอี ยางจํากัด
และมีกระบวนการติดตามประเมินผลตอเนื่อง เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆ และสามารถ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่เหมาะสมตอไป
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การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ ผูติดเชื้อ/ผูปว ยเอดส (ตามกติกาสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมือง กติกาสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)
☺ การควบคุมปองกันโรคเอดส ครอบคลุมกระบวนการปองกันโรคในกลุมเสี่ยงทุกกลุม การดูแลผูติด
เชื้อในประชาชนทั่วไป ในหญิงตั้งครรภ เพื่อลดอัตราปวยและการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก
☺ การควบคุมปองกันโรคเอดส ครอบคลุมกระบวนการปองกันโรคฯ (ตอ)
o โรงพยาบาลมีคลินิกใหคําปรึกษาที่ไดมาตรฐาน
o สถานบริการมีกระบวนการติดตามผูติดเชื้อ/ผูปวยใหไดรับยาตานไวรัส
o มีการนิเทศงานสถานีอนามัยทุกแหง
o มีแผนงานโครงการปองกันโรคเอดส
o มีการวิเคราะหขอมูลดานระบาดวิทยา
o มีฐานขอมูลผูปว
 ย ผูติดเชื้อ และกลุมเสี่ยง
☺ จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามความเสี่ยง ที่สอดคลองกับผลการตรวจสุขภาพ
ครอบคลุมทั้งบุคลากรของรัฐและประชาชน มีกระบวนการประเมินพฤติกรรมอยางเปนระบบ
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพไดชัดเจน
☺ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยอยางเปนระบบ สําหรับเจาหนาที่ทุกระดับ รวมถึงการพัฒนา
วิชาการเพื่อประเมินผลงาน มีผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในเวทีระดับจังหวัด และสวนกลาง
☺ กลไกการทํางานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปว
 ยเอดสที่บานโดยครอบครัวและชุมชนในบริบทของ
สังคมวัฒนธรรมภาคใต โรงพยาบาลมีคลินิกใหคําปรึกษาทีไ่ ดมาตรฐาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดสวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเชิงพื้นที่ (สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ ใชหลักการกระจายอํานาจสูภาคราชการ ทองถิ่น ประชาชน ประชาสังคม โดยระบบมีกลไกของ
ภาครัฐที่ขับเคลื่อนงานไปในพื้นที่ระดับจังหวัด ตําบล/เทศบาล เนื่องจากกําหนดใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน อปท.
องคกรวิชาชีพ เขามามีสวนรวม)
☺

5.3 ขอคนพบหลัก: ปญหาอุปสรรค: แนวทางแกไข การดําเนินงานในภาพรวมเพื่อตอบสนองตอ
4 ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรบรู ณาการฯ
การดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอ 4 ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ
☺ การทํางานเอดสของ สคร. มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 4
o ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์
o การใชประโยชนจากขอมูลสถานการณโรค การฝาระวัง
o พฤติกรรมฯ การศึกษาวิจัย การประเมินผล
o การบริหารจัดการระบบขอมูล
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรดานการวิเคราะห สังเคราะห นําเสนอขอมูลเพือ่ การ
วางแผนและผลักดันเชิงนโยบาย
o การศึกษาวิจัย
สวนยุทธศาสตรอื่นๆ เนนการเปนภาคีความรวมมือกับหนวยงานในจังหวัด
กิจกรรมเอดสของ สคร. สวนใหญเปนเงินนอกงบประมาณ ไดแก กองทุนโลก สปสช.
งบประมาณปกติเปน Block grant ขึ้นกับการเสนอโครงการของผูรับผิดชอบงานเอดส มีการ
พิจารณาโดยคณะทํางาน ซึ่งตัวชี้วัดงานเอดส ของกรมควบคุมโรค ไดแก รอยละของผูที่ไดรับยาตาน
ไวรัสเอดส เมื่อมีเกณฑที่จะไดรับ ที่ผานมา ผูร ับผิดชอบไมไดเสนอโครงการ
การดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอ 4 ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ

o

☺
☺
☺

☺

ขอเสนอกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการตอไป
☺ การถอดบทเรียนความสําเร็จของการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสดวยยาตานไวรัสเอดสในรุน
แรกที่เปน ATC ที่ สคร. ไดรับการจัดสรรโควตา 75 คน เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยเหลานี้
การดําเนินงานรวมกับ สปสช.
☺ ระบบการจัดบริการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในระบบ สปสช. เริ่มมีความมั่นคง พบวา การดื้อยา
ตานไวรัสเอดสไมรุนแรง เนื่องจากผูปวยมีวินยั ในการกินยาที่ตอเนื่อง หรืออาจเปนพันธุกรรมของคน
ไทย
☺ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เพื่อดําเนินการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 ดาน
ของโรงพยาบาลที่ใหบริการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส ดังแสดงในตารางที่ 4-5
☺ การรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสใน รพ. ที่มผ
ี ูปวยมากกวา 500 คนขึ้นไป สงผลตอภาระงานที่มากตอ
เจาหนาที่ การใหคาตอบแทนการบันทึกขอมูลผูปวยที่สงเขาระบบ NAP ถามีจํานวนผูปว ยมาก
คาตอบแทนการบันทึกขอมูลมาก อาจมีผลกระทบตอการกีดกันบทบาทภาคีความรวมมือจากภาค
สวนอื่น ที่จะทําใหเกิดการกินยาอยางตอเนื่อง เกิดปญหาเชื้อดื้อยาตามมา ดังนั้นเจาหนาที่ควรมี
การนําเสนอขอมูลตอผูบริหาร เพื่อจัดสรรกําลังคนใหมีความเหมาะสม นั่นแสดงวา ระบบ intensive
เปนการกีดกันไมใหผูอื่นเขามาเปนทีมในการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
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ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณกองทุนโรคเอดส สปสช จํานวน 5 รายการที่ไดรับ
รายการ
1. งบเหมาจายรายหัว (ลานบาท)
[งบเหมาจายรายหัว (ไมรวมเงินเดือน)]
- จํานวนประชากรสิทธิ UC (คน)
- อัตราเหมาจายรายหัว (บาท)
2. งบบริการสุขภาพผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส (ลานบาท)
นบาท)
3. งบบริการทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
(ลานบาท)
4.งบบริการควบคุม ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง (ลานบาท)
เฉพาะ Secondary prevention โรค DM/HT สวนเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น (ลานบาท)
[งบทั้งสิ้น (ไมรวมเงินเดือน)]
GF (GFATM), TUC, NHSO, CDC, กรมควบคุมโรค

ป 2553 [ไดรบั ]
113,437.94
[84,853.17]
47,239,700
2,401.33
2,770.85
1,455.44
304.59
117,968.83
[89,384.60]

อปท ฯลฯ

ตารางที่ 5 กรอบการบริหารงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเรื่องโรคเอดส ป 2553
รายการ
1. งบเหมาจายรายหัว (ลานบาท)
[งบเหมาจายรายหัว (ไมรวมเงินเดือน)]
- จํานวนประชากรสิทธิ UC (คน)
- อัตราเหมาจายรายหัว (บาท)
2. งบบริการสุขภาพผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส (ลานบาท)
นบาท)
3. งบบริการทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
(ลานบาท)
4.งบบริการควบคุม ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง (ลานบาท)
เฉพาะ Secondary prevention โรค DM/HT สวนเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น (ลานบาท)
[งบทั้งสิ้น (ไมรวมเงินเดือน)]
GF (GFATM), TUC, NHSO, CDC, กรมควบคุมโรค
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ป 2553 [ไดรบั ]
113,437.94
[84,853.17]
47,239,700
2,401.33
2,770.85
1,455.44
304.59
117,968.83
[89,384.60]

อปท ฯลฯ

ขอเสนอกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการตอไป การดําเนินงานรวมกับ สปสช.
☺ ระบบการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในระดับชาติ ควรปรับสูตรยาตานไวรัสเอดส สูตรพื้นฐาน
ใหเปน Efavirenz หรือ D4T (แตใหยาเพียง 1-2 ป เนื่องจากมีปญหาการสะสมไขมันผิดที่) ซึ่ง
สปสช. ควรตอบสนองใหสูตรยาที่ทันสมัยกับแนวทางการรรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสในอนาคต
☺ สคร. ควรมีบทบาทในการจัดเวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงานเอดส ทั้งในดานการปองกัน การดูแล
รักษา และการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดส
☺ ควรมีการเฝาระวังการดื้อยาในสูตร Primary drug resistance
o มาตรฐานการตรวจ VL, Drug resistance
o การศึกษาทบทวนขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการเกิดเชื้อดื้อยา เปน passive paper
การนิเทศน ติดตาม และประเมินผลงานเอดส
☺ การตรวจราชการบูรณาการงานเอดส พบวา ศักยภาพของทีมตรวจราชการ และ สคร. ยังไม
เหมาะสม ขาดความเขาใจขอมูลเชิงลึกในการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส
o ขอเสนอกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการตอไป
o ทีมผูตรวจราชการ ควรมีศักยภาพและเขาใจขอมูลเชิงลึก
o ตองการทีมงาน สคร. ที่เปนนักวิชาการสาธารณสุขที่มีความเขาใจขอมูลเชิงลึกในการดูแลรักษา
ดวยยาตานไวรัสเอดส
บทบาทกรมควบคุมโรคในงานโรคเอดส
☺ บทบาทกรมควบคุมโรคในงานเอดส มี 3 ดาน ไดแก
o การพัฒนาองคความรูใหมๆ
o มาตรฐานการปองกัน และดูแลรักษา
o การติดตามประเมินผล
☺ พบวา
o ตัวชี้วัดรอยละผูที่ไดรับยาตานไวรัสเอดสที่เขาเกณฑ ควรมีตัวชี้วัดดานการปองกันแทน ไดแก
รอยละการเขาถึงถุงยางอนามัย การใชถุงยางอนามัย
o บทบาทการศึกษาวิจัยของกรมควบคุมโรค ไมเปนทิศทางวิจัยที่ชัดเจน มีผลงานวิจัยที่สงผล
กระทบตอการทํางานภาพรวมนอย ขาดการคิดเชิงระบบ
ขอเสนอกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการตอไป
☺ ควรพัฒนานักวิจัยระดับเขต
☺ การพัฒนา สคร.สูความเปนเลิศ เนนงานที่ สคร.มีความเชีย
่ วชาญที่แตกตางจากจังหวัด โดยเปน
กิจกรรมที่จังหวัดไมมีความเชีย่ วชาญ
☺ วัณโรค --- การตรวจ Drug resistance เพาะเชื้อ
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☺
☺
☺
☺
☺

เอดส --- การตรวจ VL, Drug resistance
มาลาเรีย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ Chlamydia
การจัดการความรู
การติดตามประเมินผล

5.4 อภิปรายผลและขอเสนอแนะภาพรวมการทบทวน
การอภิปรายผลในภาพรวมของกลุมพนักงานขายบริการทางเพศยังนับวาเปนกลุมเสี่ยงที่ยังมีอุบัติการณ
ของการติดเชื้อสูง ซึ่งการใชถุงยางอนามัยโดยเฉพาะกับคูนอนหรือเพื่อน จําเปนตองไดรับการสงเสริม โดยการ
ปรับเปลี่ยน คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติ ทั้งนี้ หากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง และตอเนื่อง
อุบัติการณของการติดโรคเอดสในกลุมพนักงานขายบริการทางเพศนาจะลดลงไดตามเปาหมาย ดังนั้น การ
จัดการปญหาเอดสในแตละพื้นที่จึงเปนความทาทายของการทํางานดานการปองกันโรคเอดส โดยเฉพาะการที่จะ
นําไปสูความยั่งยืน ตองสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่ เจาของปญหา เปนหุนสวนหลักในการ
ดําเนินการปองกันโรคเอดส
ในสวนของการแกไขปญหาและการผลักดันเพื่อใหเอื้อประโยชนในเชิงการปองกันตอพนักงานบริการนั้น
นั้น ผูที่เกี่ยวของขางตน ควรใหเวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะปญหาอุปสรรคของการใชไมใชถุงยางอนามัย
ของพนักงานและผูใชบริการ รวมถึง ทัศนคติของพนักงานบริการที่มีตอกลุมคนที่เกี่ยวของกับการปองกันโรคเอดส
นับวาเปนความทาทายของผูทํางานเรื่องโรคเอดสในพื้นที่ และ กิจกรรมที่สาธิต ควรเนนย้ําการใชถุงยางอนามัย
กับทุกคนไมใชเฉพาะกับผูซื้อบริการเทานั้น (โดยเฉพาะกับคูนอนที่ไมใชผูซื้อบริการ)

5.5 สรุปประเด็นขอคนพบ / ขอเสนอแนะในการทบทวนภาพรวมตาม ประชากรทุก
กลุมเปาหมาย
− ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานเอดส และเพศศึกษาในโรงเรียน มีการเชื่อมโยง ตอยอดองคความรูอยาง
ชัดเจน และสามารถนํามาใชในสถานศึกษา
− ควรมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง
− การทํางานที่มุงใหเกิดความยั่งยืน
− การสรางเครือขายการทํางานเพื่อความเขมแข็ง
− ควรมีการบูรณาการตัวคนทํางาน
− หากเจาหนาที่ พบวา คนไขผลตรวจเปนบวก ควรรีบรีบสงตัวคนไขมาทันที
− ควรจะบูรณาการงานดานสิทธิ ตางๆเขาดวยกัน ไมควรแยกจากกัน เพราะจะทําใหดูแลยาก ควรลด
ขั้นตอนการเขารับบริการ ที่เอือ้ ใหผูปวยสิทธิประกันสังคม เขาถึงไดงายที่สุด
− การเชื่อมประสานระหวางหนวยงานเพื่อใหผูติดเชื้อไดรับการดูแลรักษาที่ทันทวงที
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− กําหนดงานดานเยาวชนใหเปน นโยบาย
− ควรมีการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบองครวม จัดสรรงบฯทุกรูปแบบใหรวมจัดสรรไปที่โรงพยาบาล
− เรือ่ งการฟนฟู/ การพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดทําแผนฯ สนับสนุนใหหนวยงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
เขามาดําเนินการจัดอบรม
− ควรมีการจัดบริการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อระยะสุดทาย
− ทําอยางไรใหมกี ารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด ทั้งเรื่อง
การประชุมอบรม และผลักดันงานดานการปองกัน
− ควรมีการระบุเงิน/งาน ใหชัดเจนวาเปนเรื่องใด ซึ่งจะมากหรือนอยไมสําคัญ แตควรจะใหครบถวน อยาง
นอยควรมีการเริ่มตน แลวคอยหาเพิ่มเติม
− การสนับสนุนการอบรมผูรับชอบงานดานเอดส ระดับจังหวัด การประเมิน นิเทศ ติดตาม ทั้งเรื่อง TB HIV
และ STI
− ควรสนับสนุนหนวยงานทางดานวิชาการ เขามารับผิดชอบในการจัดอบรม สรางองคความรูใหม
− การจัดตั้ง PCM จะทําใหเกิดแผนงานที่ชัดเจนขึ้น
− ควรมีการนําความรูขยายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี
− ตองมีแผนรวมดานเอดสของจังหวัดที่ชัดเจน
− มีการติดตามประเมินผลเชิงบูรณาการโดยจังหวัดตองทํารวมกับ สคร.ในการติดตามในพืน้ ที่ มีการจัด
เวทีพูดคุยเพื่อใหเห็นภาพรวมมากขึ้น
− บทบาทของสวนกลางในกระบวนการพัฒนา คือ ตองมีการอบรมระยะสัน้ แตทําอยางตอเนื่อง
− จังหวัดตองพัฒนาดานการติดตามและประเมินผล นําผลมาเปรียบเทียบเพื่อจะไดทราบผลการทํางานวา
ดี/ดอยดานใด เปรียบเทียบเปนปตอป ซึ่งจะเปนการพัฒนาการดําเนินงานไปดวย
− ควรจัดใหมีงบประมาณแก อบต. ใหมีการจัดอบรมเรื่องการปองกันและแกไขปญหาเอดสควรกําหนด
Road Map group มีการแลกเปลี่ยนรวมกัน นํามุมมองดานเอดสที่แตละสวนมีนํามาทํางานรวมกัน
− ใหมีการกําหนดตัวชี้วัดของตนเองในหนวยงาน โดยใชประเด็นปญหาที่ผูตรวจทํางานการประเมิน
กําหนดวาจะดําเนินการบรรลุแคไหน อยางไร ในกลยุทธหนวยงาน
− สามารถนําปญหาที่ทาง กองทุนโลกสนับสนุนมากําหนดเปนตัวชี้วัดไดหรือไม หรือนําปญหาที่ทาง
เจาหนาที่ทําอยูมากําหนดเปนตัวชี้วัดหรือภาระงาน
− ตองการใหกองทุนโลกสนับสนุนงบฯ โดยกําหนดเปาหมายไปเลยวากลุมใด เชน MSM migrant เปนตน
โดยใหดําเนินการเหมือนกันทั่งประเทศ
− ทําใหคนมองเรื่องเอดสเสมือนไวรัสตับอักเสบ B อาจตองใชววิ ัฒนาการ เวลา ทําใหคนมองวาเอดสเปน
โรคปกติ อยูรวมกันไดปกติ ทําใหคนไมกลัว ใหความรู ความเขาใจในหลักสูตรการอยูรวมกับผูติดเชื้อ/
เพศศึกษา ตั้งแตอนุบาล
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− ปลูกฝงนโยบายการคุมครองสิทธิ์ ขณะนี้มีแตนโยบายเชิงกฎหมาย ยังไมมเี ชิงสังคม การละเมิด การปด
เปนความลับ การตรวจเลือดกอนบวช กอนรับทํางาน ยังใหมองวามีการริดรอนสิทธิ์ การรังเกียจ กีดกัน

5.6 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธถุงยางอนามัย 100%
− ตองสอนเรื่องเพศศึกษา ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพราะมีขอ มูลการมีเพศสัมพันธ ของเด็กม.1
ตองใหความรูตงั้ แตการมีเพศสัมพันธ สอนใหรูจักตั้งแตชั้นประถมศึกษา สอนวิธีการในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สอนตามหลักสูตร 4 ชวงชั้น
− การสอนวิชาศีลธรรม ทําใหเปนรูปธรรม ตั้งแต ป.1 ปรับใหสอดคลองกับปญหาสังคม ชี้ใหเห็นหลักธรรม
ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และไมปองกัน Teen pregnancy >>> มีระบบการให
ความชวยเหลือนักเรียนที่ทองระหวางเรียน ดีกวาใหหยุดเรียนไปแลวอยูเฉยๆ อายชุมชน อยูในชวงชีวิต
ปกติไมได
− งานเอดสตองบูรณาการทุกภาคสวน กระทรวงอื่นอาจชวยดูแล/แกไขในเรื่องผลกระทบโดยให กระทรวง
สาธารณสุขดูแลในภาพรวมและสนับสนุนงานดานวิชาการ กรมควบคุมโรคควร จัดหาถุงยางอนามัยที่ได
มาตรฐาน แตไมแพง วางขายที่รานสะดวกซื้อ (ตอนสรุปแผนบูรณาการเอดสก็มีการนําเสนอขึ้นไป แตทํา
ไดยาก)
− กิจกรรมที่อยากทําใหประสบความสําเร็จ คือ เรื่องการตระหนักความตอเนื่องของการกินยา นาจะมีงบฯ
สนับสนุนแกนนําเพิ่มขึ้น ผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่มารับยา
− ควรมีการสนับสนุนงบฯ เพื่อสรางแกนนําองครวม เหมือน อสม. ใหสังคม ชุมชน ตระหนักและยอมรับ
− เสนอใหมีการดําเนินการในสวนของผูซื้อบริการ VCT เชนในกลุม ผูนําชุมชน โดยการดําเนินการในชุมชน
ที่รวมมือ มุงเนนการทํางานในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ
− สงเสริมแนวทางที่จะทําใหการดําเนินงานดานการรับงานชวยเหลือสงเคราะห ผูปวยเอดสและผูที่ไดรับ
ผลกระทบดีขึ้น คือ การของบประมาณเพิม่ เติม งบฉุกเฉินเพื่อเขามาชวยเหลือ เพิ่มขึ้น การชวยเหลือผู
ไดรับผลกระทบ ญาติ ครอบครัว เปนงานลักษณะของการสงเคราะห
− สงเสริมการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมงานกับ สสจ. และ พมจ. โดย อปท. เปนตัวแทนดานทองถิ่น รับ
งานไปกระจายสู อบต. ในพื้นที่ เปน Co. HIV จังหวัด ถานําไปเปนตัวชี้วัดของหนวยงาน ของทองถิ่น ที่
ตองทําในสวน อปท. ทั้งจังหวัด หากกําหนดลงเปนตัวชี้วัดนาจะผานเกณฑที่กําหนดไว
− จัดใหมีการจัดประกวด การประเมิน การบริหารจัดการตามมาตรฐานดานเอดส
− สรางเสริมพัฒนาการตั้งแตเริ่มตน เกิดการบูรณาการรวมกัน ทั้ง สสจ. และ อปท. ทําใหเกิดการทํางานที่
เชื่อมประสานกัน
− การทํางานจําเปนตองไดรับการตอยอด การสรางศักยภาพใหกับครูในโรงเรียนเกิดแนวคิดในการทํางาน
− ในการวางกลยุทธ ตองดูวาจะวัดผลลัพธการดําเนินการอยางไร จะประเมินอยางไร จะวัดที่ใครบาง ครู
นักเรียน ผูบริหาร เพื่อใหเห็นภาพ ผลลัพธ เชิงคุณภาพอยางแทจริง
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− สนับสนุนใหมีระบบการดูแลที่มีการประเมินผล และพัฒนาเรื่องการเชื่อมโยงขอมูล โดยตรงในภาคสวน
ตางๆ
− ปองกันการละเมิดสิทธิ และรักษาความลับของผูปวย กรณีการประกาศชือ่ โดย อบต.ในการรับเบี้ยยังชีพ
เปลี่ยนเปน โอนเงินผานธนาคาร โดยอบต.ทุกแหง
− กรณีนักเรียนศูนยเด็กเล็ก ถูกรังเกียจ พื้นที่ตองดําเนินการกอน โดยเครือขายผูติดเชื้อ อบต. และโรงเรียน
สรางความเขาใจในชุมชน การอยูรวมกัน ซึ่งจังหวัดสามารถดําเนินการได ปญหาก็ไมถึงจังหวัด เปนการ
แกปญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งสามารถดําเนินการได
− มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียนตางๆ ใหเปนแบบอยางในการดําเนินงาน เพื่อใหเห็นภาพการ
ทํางานและเกิด แรงกระตุนในการทํางาน การลดการรังเกียจ เนนการใชกลไก การแกปญ
 หาในชุมชน การ
มีครู และผูนําที่เขาใจเรื่องการอยูรวมกัน ชุมชนที่ถูกเตรียมดี ผูนําชุมชน อบต.มีทัศนคติ ที่ดี เปน
แบบอยางที่ดีที่สุด
− มีการจัดประชุมผูนํา อปท. อบต. เพื่อเพิม่ เติมความรูเรื่องเพศศึกษา การอยูรวมกับผูติดเชื้อในชุมชน
− ใชการบูรณาการเครือขายเฝาระวัง ของ BSS โดยใหเจาหนาที่เครือขายในสถานประกอบการดําเนินการ
ให และจายคาตอบแทนให
− การกระจายถุงยาง โดยการพยายามกระตุนโรงพยาบาลชุมชน ใหเสนอของบประมาณในการจัดซื้อ
ถุงยางจาก อปท.

5.7 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ ที่จะใชในการดําเนินงานดาน ANCใหครอบคลุม
− พยายามชี้แจงกับทีมทํางานอบรมหลักสูตร และใหมีระบบสงตอขอมูลระหวางเจาหนาที่
− การสรางหลักสูตรการฝากครรภ เปนคู ใหจัดเปนเชิงนโยบาย และเปดสิทธิสําหรับสามี ดานคาใชจา ย
เดินทาง คาตรวจ เนนการใชโครงการโรงเรียนพอแม สายใยรัก และเนนที่ หนวยงานทองถิ่น เชน อบต.
พมจ. ใหสงเสริมอาชีพในพื้นที่
− การรณรงคใหชุมชน และ อสม. เปนแกนนําในการประชาสัมพันธ เปนกระบอกเสียงในเรื่องการมาฝาก
ครรภ ตรวจเลือด สิทธิประโยชนการรับบริการ โดยชี้ใหเห็นประโยชนมากทีส่ ุด โดยทําเปนขอตกลงใน
ระดับพื้นที่ หรือเปนเชิงนโยบายระดับพื้นที่ และตองพิจารณาเรื่องสิทธิของผูปวยประกอบดวย
− เรื่องโรงเรียนพอแม เปนหัวใจของการสื่อสารใหคนไดรับสิทธิ การดูแลเด็กในอนาคต
− ดําเนินการทั้งในสวนของสถานบริการ และสวนของชุมชน เกี่ยวกับความรูเรื่องสิทธิ และความรู เพือ่ ให
ผูปวยใชประกอบการตัดสินใจรับบริการ
− ใชกระบวนการสายใยแหงรัก ใหผูตรวจรวมผลักดันงานดาน PMPCT, ANC เขาไปบูรณาการดวย
− เนื่องจากนโยบายของกระทรวงเนนภาคี เราตองสงเสริมสุขภาพรวมดําเนินการใหความรู Empowerment
ทั้ง อปท. เรื่องกองทุนสุขภาพชุมชน พยายามสรางตําบลตนแบบ ใหเปนแหลงเรียนรู บูรณาการงานดาน
แมและเด็ก เอดสเขาไปดวย พยายามใหชาวบานรวมทําโครงการในการหามาตรการเฝาระวังในชุมชน
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เปนตนแบบ โดยทําในหนึ่งตําบลกอน เพราะตองใชแผนที่ยุทธศาสตรชุมชน บูรณาการทุกเรื่องเกี่ยวกับ
งานอนามัยแมและเด็ก สุขภาพ โภชนาการ เปนงานรวมกันของ กรม คร. และกรมอนามัย
ขอใหนโยบายชัดเจน อยาเปลี่ยนตัวชี้วัดบอย ระบบรายงานขอมูล/ ฐานขอมูล ใหนิ่ง และชัดเจน การคีย
ขอมูล NAP มีคาตอบแทน แตของ PHIM, PHROM ไมไดคาตอบแทนไมมผี ล
สนับสนุนเรื่องงบประมาณ การสรางกระแสการประชาสัมพันธ อยางตอเนือ่ ง และทั่วถึง เกี่ยวกับการฝาก
ครรภเปนคู
จับกระบวนการโรงพยาบาลพอแมใหเขมขน
เสนอของบฯ เรื่องการอบรม counselor คู ทั้งสามีและภรรยา เนนที่ สอ.เขตเมือง ไมอบรมทั้งจังหวัด
เพราะจะไมคมุ คาในโรงพยาบาลชุมชน จึงไมดําเนินการ
การประชาสัมพันธ การใหขอ มูลเกี่ยวกับผลกระทบการไมเขารับ ANC
การสรางความเขาใจใหคนในสังคมอยูรวมกับผูปวยเอดสได
เสริมสรางใหเกิดแนวคิดเอดส รูเรื่องเอดส รณรงคเชิงกวาง
เสริมสรางใหคนในครอบครัวใหเขาใจเรื่องเอดส โดยการใหความรูผูคนรอบขางกอนใหผตู ิดเชื้อบอกผล
เลือด
มีการเตรียมเรื่องเพศศึกษาในกลุมเยาวชน การเตรียมคลินิก สุขภาพทางเพศสําหรับวัยรุน
ใหผูรับผิดชอบแตละกรม มีนโยบายที่ชัดเจนในกลุมเปาหมายเรื่องเพศศึกษา/เยาวชน
สรางการบูรณาการคน เงิน งาน ดาน Prevention โดยมองที่งานเอดสเปนหลัก โดยบูรณาการคนทํางาน
ดาน Care + Prevention ทํางานเชื่อมประสานกัน
การใหคําปรึกษา การสงตอเครือขาย การรักษา (โดยใชขอ มูลที่มีอยู) สงตองาน Prevention เพื่อวางแผน
ดําเนินการปองกันตอไป และการประชุมระหวางงานดาน care + prevention เปนสิ่งที่จําเปนควรมีการ
แลกเปลี่ยนสถานการณ แกไขปญหารวมกัน
มีการผลักดันใหทําบัตรตางดาว
อยากใหหนวยงาน NGO เขามาปรึกษา พูดคุยกับศูนยของโรงพยาบาลอุดรธานี กอนการลงพื้นที่
กลยุทธใหเขาถึงถุงยาง โดยการสรางทัศนะคติการใชถุงยางอนามัยเปนเรื่องปกติสามารถเขาถึงไดงาย
สะดวกซื้อ สะดวกใช
ผลักดันงานเอดสเขาแผนฯ จังหวัด มีงบประมาณจัดสรร
ควรจะเนนงานใหความสําคัญผลกระทบ ชวยเหลือ ประสานงานการทํางานที่ตอเนื่องชัดเจน
เพิ่มงานดานการติดตามประเมินผล พัฒนาเจาหนาที่ในการติดตามประเมินผล
หนวยงานทองถิ่นนาจะสามารถกําหนดงบฯ ชวยเหลือเบื้องตนแกผูไดรับผลกระทบได
การบริการเรื่องการเบิกจายงบฯชวยเหลือ การเบิกจายเบี้ยยังชีพ นาจะเปลีย่ นสถานที่เบิกจายจาก อบต.
เปนโรงพยาบาล โดยศูนยองครวม
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− สนับสนุนการขับเคลื่อน โดยใชคุณธรรมจริยธรรม ประสานความรวมมือกับภาคอื่นๆ ดานการศึกษา
ตอเชื่อมชุมชนใหเขมแข็ง รับเรื่องสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณขอมูลจาก อปท.ที่ไหนมีปญหา เชน
เด็ก เยาวชน ตั้งครรภ
− สนับสนุนงานเอดส และการผลักดันเรื่องแผนฯ ใหเขากลยุทธ เพื่อใหเขาระดับการทํางบฯ จังหวัด
− ผลักดันเอดสเขาดานการปลูกฝงคานิยม การสรางความเขมแข็ง การเตือนภัยทางสังคม การดําเนินงาน
สนับสนุนกรณีเกิดความเดือดรอน ดูแลผูไดรับผลกระทบดานเอดส

5.8 สรุปภาพรวมของยุทธศาสตรบูรณาการฯ ฉบับ พ.ศ. 2550-2554
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเพือ่ บูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรเอดส บทบาท และการบูรณาการงานเอดสกับงานดานอื่นที่มกี าร
ดําเนินการในพื้นที่
ดําเนินงานยังไมมีการบูรณาการไปในทุกภาคสวน ยังทํางานเปนกลุมๆ ไมมีการประสานงานกันอยาง
ชัดเจน ไมนํามาบูรณาการ ไมมีการเชื่อมงานกัน เพราะตางคนตางทํางานของตนเอง ทํางานตามตัวชี้วัดแตละ
โครงการ ผูรับผิดชอบแตละโครงการก็พยายามใหผลงานผานตัวชี้วัด การดําเนินงานดานเอดสไมใชภารกิจหลัก
แตเปนงานที่อยูในการดําเนินงานสวนหนึ่ง ไมมีงบประมาณสนับสนุนใหเฉพาะ บทบาทของคณะอนุเอดสจังหวัด
ยังขาดการบูรณาการที่ดีพอ เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณที่มาจากคนละแหลง ในแตละหนวยงานตางมี
แผนงาน ตัวชี้วัดการทํางาน และผลผลิตของตนเอง และยังไมไดมีการมารวมพูดคุยกัน การบูรณาการแผนของ
สวนราชการตางๆ คอนขางยาก การประชุมอนุกรรมการเอดสยังมีการพูดคุยกันคอนขางนอย 1-2 ครั้งตอป ทําให
การติดตามการทํางานไมตอเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ/คณะทํางานควรจะประชุมกันใหมากขึ้นกวานี้ สวนการบูรณา
การงานเอดสกับงานอื่น เชน การบูรณาการรวมกับงานดานยาเสพติด พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ
เชน โครงการ To be number one กับงานดานการตอตานยาเสพติดที่มีการดําเนินงานรวมกันไดเปนอยางดีและ
บูรณาการเขากับการดําเนินงานปกติ และทําเปนประจําทุกป แตงานดานเอดสยังบูรณาการกันคอนขางนอย ยังไม
เขาไปรวมกับงานสําคัญๆ ดานอื่น ทั้งที่การติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรมเสี่ยงอื่น เชน พฤติกรรมเสี่ยงดานยาเสพติดก็
ถือเปนปจจัยที่เกี่ยวของกัน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการบูรณาการมาตั้งแตสวนของกรมควบคุมโรค ใหสามารถแกปญหาในระดับจังหวัดไดอยาง
บูรณาการ ตองมีคณะทํางานยอยนํางานนี้ไปทําตอเนื่อง ดําเนินงานคุยงานกันทุกเดือน ทํางานในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการเอดสจริงๆ งานเอดสตองบูรณาการลงไปทุกหนวยงาน ยุทธศาสตรการทํางานทุกภาคสวน ตั้ง
เปนคณะทํางานทองถิ่น “คณะอนุเอดสตําบล” จะเปนรูปเปนรางมากกวา
2. ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดของตนเองในหนวยงาน โดยใชประเด็นปญหาที่ผูตรวจทํางานการประเมิน
กําหนดวาจะดําเนินการบรรลุแคไหน อยางไร ในกลยุทธหนวยงาน
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3. การบูรณาการงานเอดสตองกําหนดเจาภาพหลัก ตั้งกรรมการทํางาน ใหคณะกรรมการเอดสชาติมี
คําสั่งลงมาใหจังหวัดตั้งงบประมาณภายในจังหวัด และตั้งแผนเขาไปในงานเอดส ซึ่งตอนนี้ทุกจังหวัดสามารถตั้ง
งบประมาณไดเอง ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 เปนตนมา ใหทุกกรมมาใชงบที่จังหวัด โดยใหจังหวัดเรียกประชุม
ชี้แจงแตละภาคสวนไปทํางานโดยใชเงินจังหวัด
4. ทุกภาคสวนตองรวมกันดําเนินงาน เพราะงานเอดสเขามาสูทุกภาคสวน ทั้งสถานศึกษา สถาน
ประกอบกิจการ การดูแลผูไดรับผลกระทบ หากใหเปนหนาที่เฉพาะของสาธารณสุขเพียงอยางเดียวจะทําใหการ
ดําเนินงานไมครอบคลุม กระทรวงอื่นอาจชวยดูแล/แกไขในเรื่องผลกระทบโดยให กระทรวงสาธารณสุขดูแลใน
ภาพรวมและสนับสนุนงานดานวิชาการ กรมควบคุมโรคควร จัดหาถุงยางอนามัยที่ไดมาตรฐานที่ราคาไมแพง เพื่อ
วางขายที่รานสะดวกซื้อ (ตอนสรุปบูรณาการเอดสก็มีการนําเสนอขึ้นไป แตทําไดยาก) การตรวจบูรณาการเอดส
มีขอดีคือชวยติดตามกระตุนการทํางานของจังหวัด ถาเปนไปไดควรจะมีคณะผูตรวจใหครบทุกดาน ไมใชเฉพาะ
ดานสาธรณสุข เพราะถามีเฉพาะสาธารณสุขที่เดียวก็จะใหน้ําหนักเฉพาะดานสุขภาพ ดานอื่นๆ จะไมคอยให
ความสนใจ
การปฏิรูประบบบริการระบบงบประมาณ-กําลังคน และการระดมทุน
ผลของการปฏิรูประบบราชการทําใหมีการปรับเปลี่ยนงานบริการในคลินิกกามโรค ไปอยูในโรงพยาบาล
ทําใหผูปวยไมมีสถานที่รับบริการที่ชัดเจน และเขาไมถึงบริการเนื่องจากไมคุนเคย ไมไววางใจและระบบบริการที่
ไมเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop services) และผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงโครงสรางงบประมาณ
ภายหลังการโอนงบประมาณไปไวที่สํานักงานปลัดกระทรวง ทําใหการจัดสรรงบประมาณไมลงมาถึงจังหวัด จึงทํา
ใหจังหวัดทํางานไมไดและรูปแบบงบประมาณที่สนับสนุนมาแบบเหมาจายรายหัว และเปนงบประมาณที่แยกสวน
หากพื้ น ที่ ไ หนไม ไ ด ส นใจเรื่ อ งเอดส ก็ ไ ม ส ามารถลงไปทํ า งานได ยกตั ว อย า งจั ง หวั ด ที่ ส ามารถสร า ง
คณะอนุกรรมการเอดสระดับอําเภอขึ้นมาไดจากชวงแผน 9 เมื่องบประมาณสนับสนุนนอยลงทําใหสามารถ
ประชุมกันไดเพียงปละ 1 ครั้ง การดําเนินงานจึงขาดความตอเนื่อง ในขณะที่เจาหนาที่ทํางานดานเอดสถูกลด
จํานวนลง ไมมีการทดแทนคนทํางานเมื่อมีการหมุนเวียนคนทํางานทําใหเกิดชองวางในการเชื่อมประสานการ
ทํางาน รวมทั้งภาระงานของหนวยงานมีมาก สวนการระดมทุนสนับสนุน หนวยงานในพื้นที่สวนใหญจะหันไป
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งสวนใหญพบวา บทบาทและการสนับสนุน
งบประมาณดานงานของอปท. สวนใหญจะเปนเรื่องเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส และการสนับสนุน
งบประมาณใหหนวยงานทางดานสาธารณสุขไปจัดดําเนินการเอง แตก็สามารถพบในบางเขตที่สคร. ให
ความสําคัญลงไปพัฒนาสรางความเขาใจและกระตุนใหอบต. สนใจงานดานสุขภาพทั้งโรคติดตอทั่วไป โรคเอดส
และโรคไมติดตออื่นๆ ทําใหอบต. ในพื้นที่นั้นสามารถบริหารจัดการตูยอดเหรียญถุงยางอนามัยเอง เขียนแผน
รวมกับสถานีอนามัยในการดําเนินโครงการดานเอดสได
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ขอเสนอแนะ
1. ใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด ทั้งเรื่องการประชุม
อบรม และผลักดันงานดานการปองกัน ควรมีการระบุเงิน/งาน ใหชัดเจนวาเปนเรื่องใด ซึ่งจะมากหรือ
นอยไมสําคัญ แตควรจะใหครบถวน อยางนอยควรมีการเริ่มตน แลวขอสนับสนุนเพิ่มเติม
2. ตองการใหกองทุนโลกสนับสนุนงบประมาณ โดยกําหนดเปาหมายไปเลยวากลุมใด เชน MSM migrant
เปนตน โดยใหดําเนินการเหมือนกันทั่งประเทศ แตเหลืออีกรอยละ 50 หรือ รอยละ 30 ที่ใหเขต หรือ
จังหวัดไดดําเนินการเองในกลุมเปาหมายหรือปญหาของพื้นที่
3. สามารถนํ า ป ญ หาที่ ท างกองทุ น โลกสนั บ สนุ น มากํา หนดเป น ตั ว ชี้ วัด ได ห รื อ ไม หรือ นํ า ป ญ หาที่ ท าง
เจาหนาที่ทําอยูมากําหนดเปนตัวชี้วัดหรือภาระงาน
4. ถาจะใหประสบความสําเร็จตองเนนการพัฒนาระบบดูแลรักษา รวมทั้งอบรมเจาหนาที่
5. การทํางานเปนภาคีเครือขายมีความสําคัญ ทุกภาคสวนตองเห็นความสําคัญ เพราะหากทํางานเพียง
หนวยเดียว ไมมีทางทํางานสําเร็จ ยุทธศาสตรการทํางานทุกภาคสวน จะตองมีการแตงตั้งคณะทํางาน
ทองถิ่น “คณะอนุเอดสตําบล” และควรจะพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวนทองถิ่นใหเขาใจ และ
ตระหนักใหได
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูป ระสบปญหาเอดส
ตาม ประชากรทุกกลุมเปาหมาย
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 พบวา การบูรณาการการปองกันกับการรักษานอยมาก รวมถึงงาน
ดานการลดผลกระทบเชนกัน ไมมีการบูรณาการรวมกัน โดยเมื่อจําแนกจะพบวา หนวยงานที่เปนสถานบริการ
รักษาพยาบาล เชนโรงพยาบาลก็จะใหบริการเฉพาะเรื่องการรักษาตามชุดสิทธิประโยชนที่สปสช. กําหนด สวน
เรื่องการรณรงคประชาสัมพันธ การปองกัน การลดผลกระทบหรือการชวยเหลือทางสังคมถือเปนเรื่องรองที่ไมใช
ภารกิจ หลั ก และงบประมาณ กํ าลั งคนมี จํ า กัด ประกอบกั บ ตัว ชี้ วัด การทํ า งานมี เฉพาะด า นการรัก ษา ทํ า ให
เจาหนาที่ตองเนนการทํางานที่ตอบตัวชี้วัดกอน แตการใหบริการยาตานไวรัสเอดสภายใตระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนา พบปญ หาเรื่อ งการจํา กัดสิทธิ ในการรับบริก ารทําให ประชากรมีการยายภูมิ ลําเนาจากตา งจังหวั ด
ประมาณ 80% มีปญหาในการ refer case และการยายสิทธิจากสิทธิ SSS มาเปนสิทธิ UC สวนหนึ่งมาจาก
ปญหาการขาดคุณภาพของขอมูล
การดําเนินงานคลินิกกามโรค มีการจัดบริการการใหคําปรึกษา สุขศึกษา ใหกับหญิงขายบริการ และ
บุคคลทั่วไป มีการใหความรูในสถานบริการ ดานสถิติกามโรค ที่พบมากคือหนองใน สูงขึ้นกวาเดิม มีการแพรไปใน
กลุมเยาวชนทั่วไปมากกวาในหญิงขายบริการ เพราะกลุมหญิงขายบริการมีการปองกันที่ดี จากการปดบริการใน
สํานักงานสาธารณสุขไปแลวโอนงานไปอยูในโรงพยาบาลทําใหการทํางานหยุดชะงัก หญิงบริการและผูปวย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธหันไปซื้อยากินเอง เพราะยังไมไววางใจเจาหนาที่ใหม ประกอบกับการโอนงานเขาไปอยู
ในโรงพยาบาลแตไมมีการกําหนดนโยบายการทํางานที่ชัดเจนและโรงพยาบาลมีภาระงานในการจัดใหบริการดูแล
รักษาโรคอื่นๆ หนักอยูแลว ทําใหในโรงพยาบาลไมไดมีการจัดคลินิกใหบริการเฉพาะโรค ทําใหขอมูลสถิติตางๆ
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และกลุมประชากรเปาหมายขาดหายไป ทําใหตองกลับมาเปดบริการใหม ตองมีการประชาสัมพันธคอนขางมาก
เพื่อใหทราบวา คลินิกเปดใหบริการแลว
การบูรณาการรักษาดูแลผูติดเชื้อผูปวยเอดสและงานวัณโรค (TB-HIV)
การตรวจการติดเชื้อ HIV ในผูปวยวัณโรคทําไดคอนขางยาก และนโยบายเนนการสมัครใจของผูปวยดวย
ทําใหผูปวยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอยูแลวแตไมยอมตรวจเจาหนาที่ก็ไมสามารถบังคับได แตในผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
การใหคําปรึกษาและตรวจวัณโรคไดครอบคลุมรอยเปอรเซ็นตไมมีปญหามากนัก และพบปญหาการดื้อยา ทั้งยา
ตานไวรัส และยารักษาวัณโรค เนื่องจากขาดความตอเนื่องในการรับยา
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสนับสนุนการอบรมผูรับผิดชอบงานดานเอดส ระดับจังหวัด การประเมิน และการนิเทศ
ติดตาม ทั้งเรื่อง TB HIV และ STI
2. การคัดกรองวัณโรคควรจะดําเนินการใน 3 setting คือ setting1 คัดกรองในวัน VCT setting2 คัด
กรอง TB ในวันที่มีการทํากิจกรรมกลุม ใครมีอาการไอใหแจงเจาหนาที่ ใหผูติดเชื้อพบแพทยทุกราย
ใหผูติดเชื้อหรือพยาบาลเตือน setting3 OPD: routine service แผนกอื่นๆ ที่ใหบริการทั่วไป
3. ควรสรางการ apposed กับผูปวยใหสมัครใจตรวจ จัดอบรมใหเจาหนาที่รูจัก basic counseling ได
1) ตองสังเกตไดวาผูปวย TB มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติด HIV 2) สังเกตอาการของผูปวย TB ที่จะปวย
เปนเอดส เพื่อใหเริ่มยา ARV ใหเร็วที่สุด
ANC/ PMTCT พบปญหาการตั้งครรภในวัยรุนทองแรกอายุ 13 ป ติดเชื้อ HIV คอนขางสูง และการ
ตั้งครรภซ้ําในผูติดเชื้อ ทั้งนี้เนื่องจากพบวาผูป วยที่เขาถึงยาตานไวรัส จะมีสุขภาพแข็งแรงดี ขึ้นจนเกือบปกติ
สามารถแตงงานใหมได และยังพบวาบางรายไมเปดเผยผลเลือด ตอสามีใหม ซึ่งพบวามีทั้งคูใหมที่เปนคนไทย
และตางชาติ ซึง่ สะทอนถึงการดําเนินงานบริการปรึกษาแบบคู Couple VCT ยังไมไมสามารถดําเนินการไดเต็ม
พื้นที่ จําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และขยายพื้นที่เพิ่มรวมถึงการสรางความตระหนัก
ปญหาการไมมาฝากครรภ (No ANC) พบจํานวนมากทําใหไมไดรับยาปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก ทํา
ใหเด็กที่คลอดผลเลือดบวก (positive) มากขึ้น และพบปญหาการ refer หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อจากโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเล็ก รวมทั้งการ refer มาจากตางจังหวัดเพราะแพทยไมยอมทําคลอด มีผลตอความตอเนื่องของการ
ใหยาตานไวรัสฯ
งานอนามัยแมและเด็กยังมีปญหาเรื่องการอนุมัติสูตรยา และชุดสิทธิประโยชนจากสปสช. ใหยาที่ไม
ครอบคลุม ใหเฉพาะยา AZT ทั้งที่มีผลงานวิจัยออกมายืนยันแลววา รอยละของการติดเชื้อจากแมสูลูก ถาใช
HARRT ติด 2.4% ถาเปน AZT จะติด 8% แตตัวชี้วัดกลับระบุเฉพาะการไดรับ AZT ก็พอ ถือเปน definition ที่แย
มาก ตองแกไขปญหาที่การตั้งตัวชี้วัดเพราะพวกนี้จะทําใหตัวชี้วัดของจังหวัดตก ตองกลับมาดูที่ตนเหตุ กลุมที่ไม
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มาฝากครรภ คือ กลุมพมา คนเรรอนสัญจร เจาะเลือดตรวจยังไมทัน แตตัวชี้วัดนี้ตองนับทั้งหมดไมวาจะเปนพมา
หรือใคร
ขอเสนอแนะ
1. ควรเนนเรื่องการดําเนินงานดานการปองกันมากขึ้น
2. การใหยา ARV ของประเทศขาดการควบคุมคุณภาพของสถานบริการ บางโรงพยาบาลจายยาทุก 3
เดือน 5 เดือน การประเมิน Adherence คอนขางยาก บางที่ใหทุก 6 เดือนสงทางไปรษณียดวย ตรงนี้ควร
มีผูรับผิดชอบดูแลปญหาคุณภาพการจายยา
3. ตัวชี้วัด PMPCT ขอใหมีการพิจารณาเรื่อง No ANC ดวย
4. สปสช. ควรเห็นความสําคัญของศูนยองครวม ไมใชเรื่องงบประมาณในการทํางานแตเปนเรื่องการ
ดําเนินงานที่เปนหัวใจสําคัญคือ การเขาถึงผูติดเชื้อและการลดการตีตรา การเปนเจาของงานและการมี
สวนรวมในการแกไขปญหา
5. ควรจัดงบประมาณมาพัฒนาบุคลากรและการดําเนินงานดานเอดส สูตรยาและแนวทางการใหบริการที่
ทันสมัย
สวนการดําเนินงานปองกันรักษาเพื่อลดการติดเชื้อรายใหมในกลุมเปาหมายเฉพาะ จากการทบทวน
พบวา
กลุมเยาวชน จากสถานการณโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภในกลุมวัยรุนสูงขึ้นในทุกพื้นที่
และกลุมวัยรุนถือเปนกลุมเปามายเฉพาะสําคัญที่มีแนวโนมที่จะเปนกลุมผูติดเชื้อรายใหมอันดับ 1 จากปญหา
การมีเพศสัมพันธโดยไมปอ งกัน จากการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในนักเรียน โดยใช
เครื่องคอมพิวเตอรมือถือ พบวา อัตราการใชถุงยางอนามัยในกลุมเยาวชนมีนอย เนื่องจากมีคานิยมการปองกัน
การตั้งครรภมากกวาการปองกันการติดเชื้อ จึงเลือกใชบริการคุมกําเนิดโดยการกินยาคุมมากกวาการใชถุงยาง
อนามัย และไมเขาใจวาการมีเพศสัมพันธกับคนรักทําไมตองใชถุงยางอนามัย และพบการตั้งครรภในวัยรุนทอง
แรกอายุ 13 ป ติดเชื้อ HIV คอนขางสูง ซึ่งสะทอนภาพความจําเปนเรื่องการตองมีหลักสูตรเพศศึกษาตั้งแตเด็ก
ประถมปลาย และเด็กมัธยมตน แตมีปญหาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน โดยผูบริหารไมยอมรับการอบรมเรื่อง
เพศศึกษา เนื่องจากกลัวเปนการชี้นําใหเกิดการมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น ทั้งที่มีการอบรมและพัฒนาครูผูสอน
เพศศึกษา แตครูผูสอนไดรับการอบรมพัฒนาไมไดนําไปถายทอดตอ
ขอเสนอแนะ
1. สอนในระดับปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพราะมีขอมูลการมี
เพศสัมพันธ ของเด็กม.1 ตองใหความรูตั้งแตการมีเพศสัมพันธ สอนใหรูจักตั้งแตชั้นประถมศึกษา สอน
วิธีการในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และสอนตามหลักสูตร 4 ชวงชั้น
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2. การสอนวิชาศีลธรรม ทําใหเปนรูปธรรม ตั้งแต ป.1 ปรับใหสอดคลองกับปญหาสังคม ชี้ใหเห็นหลักธรรม
ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และไมปองกัน Teen pregnancy โดย มีระบบการให
ความชวยเหลือนักเรียนที่ทองระหวางเรียน ดีกวาใหหยุดเรียนไปแลวอยูเฉยๆ อายชุมชน อยูในชวงชีวิต
ปกติไมได
3. ควรพยายามผลักดัน การมีสวนรวม ในโรงเรียน เปนแกนนําสามารถทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนได
โดยการประชุมแผนฯ รวมกันระดมสมอง ทั้งโรงเรียน ผูนําชุมชน นักเรียน ครู อบต. ตอนนี้เครือขาย ยินดี
ใหความรวมมือ ผูบริหารควรใหความสําคัญตอเรื่องสุขภาพของประชาชนมากขึ้น มีผูรวมงานจาก
เจาหนาที่สถานีอนามัย ทํางานในพื้นที่ดานสุขภาพ
ประชากรเคลื่อนยาย ประเทศไทยยังประสบปญหาแรงงานอพยพบริเวณชายแดน/ ชายขอบ ที่เขามา
ทํางานในทุกภูมิภาค ทําใหเจาหนาที่ดูแลไมทั่วถึง กลุมแรงงานเคลื่อนยาย Migrant เปนกลุมที่ยังเขาไมถึงบริการ
สภาพปญหาการทํางานพบวามีตางแรงงานดาวประมาณ 80,000 คน แตขึ้นทะเบียนเพียง 20,000 คน และเขา
เมืองมาอยางไมถูกระเบียบ ซึ่งตองชวยเหลือทุกคน เพราะบางคนก็ผานขบวนการคามนุษยเขามา ตองใหการ
ชวยเหลือในเรื่องการรักษา การดูแลสุขภาพ และการที่เขาเมืองมาอยางผิดกฎหมาย การใหความชวยเหลือเปนไป
ดวยความลําบาก และมีปญหาเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากมีความแตกตางทางดานภาษา ทําใหสื่อสารกันไมเขาใจ
โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ทํางานเปนลูกเรือ เมื่อตองติดตามการกินยาตานไวรัส ทําไดคอนขาง
ลําบาก และบางคนไมใชถุงยางอนามัย ทําใหปองกันการแพรเชื้อไดยาก และในกลุมแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานเปนผูใหบริการทางเพศ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนแรงงานขามชาติ/ชาติพันธุ ทําใหมี
ปญหาดานการสื่อสาร ปญหาสิทธิการรักษา เกิด Double stigma หากติดเชื้อ HIV และพบปญหาผูใหบริการทาง
เพศแบบแอบแฝงบางกลุม เข าถึ ง ยาก โดยเฉพาะกลุ มที่ ติ ด ตอ ทางโทรศัพ ท ทํา ให ไม ส ามารถให ค วามรู แ ละ
สนับสนุนอุปกรณปองกันได
ขอเสนอแนะ
ควรใหหนวยงานอื่นๆ นอกเหนือหนวยงานสาธารณสุขใหการสนับสนุน ทั้งเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ตางดาวอยางถูกกฎหมาย ขจัดปญหาขบวนการคามนุษย มหาดไทยควรใหความสําคัญตรงนี้ดวย ไมใชวาเมื่อ
เกิดปญหาแรงงานตางดาวติดเชื้อเอชไอวี/เอดสแลว ผลักภาระมาที่ NGO และสาธารณสุขในการแกไขปญหา
เพราะแรงงานตางดาวถือเปนกําลังสําคัญในการผลิตของประเทศไทยดวย
พนักงานบริการ กลุมพนักงานบริการถึงเปนกลุมที่เขาถึงยาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ขายบริการมาเปนแบบแฝง และมีชองทางการหลบหนีเจาหนาที่ เปนกลุมที่มีการหลบหนี รูปแบบการขายบริการ
เปลี่ยนไป เชน การใชโทรศัพท (เปลี่ยนเบอรโทรศัพทบอย) ทําใหการติดตามยาก เขาถึงยากมีเรื่องผลประโยชน
เขามาเกี่ยวของ การเรียกเก็บคาตางๆ จากเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งไมเปนไปตามกฎหมาย และยังพบรูปแบบการตก
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เขียว การเปดเปนบาน (หลบซอน) และมีแรงงานขามชาติเขามาขายบริการในประเทศไทย มีปญหาดานการ
สื่อสาร สิทธิดานการรักษา เกิดปญหา Double stigma (เปนตางชาติ ขายบริการ และเปนผูติดเชื้อ)
เจาของ/ผูจัดการมีทัศนคติไมดีคิดวาการมาเยี่ยมของเจาหนาที่เปนการจับผิดเรื่องมีการขายบริการทาง
เพศพนักงานยายที่ทํางานบอย อยูไมแนนอน ไมไดเปนพนักงานประจํา และชวงเวลาวางของพนักงานจํากัด
เจาหนาที่ตองใชความละเอียดออนในการทํางาน เนื่องจากเปนอาชีพที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับไมมีความชัดเจน
ของสถานบริการตรวจรักษาสําหรับกลุมพนักงานบริการ เปนเพียงการจัดบริการตรวจรักษาชั่วคราว
ขอเสนอแนะ
1. ตองดําเนินการสนับสนุนโครงการถุงยางอนามัย 100 % อยางตอเนื่อง
2. สนับสนุนการใชเครือขายพนักงานบริการในการเปนอาสาสมัคร
3. พัฒนารูปแบบการเขาถึงพนักงานบริการทางเพศแบบแอบแฝง (Respondent-driven sampling :RDS)
4. มีนโยบายในการใหบริการตรวจ รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส และสนับสนุนงบประมาณ
โดยตรง เนื่องจากสวนใหญจะไมมีสิทธิการรักษา
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย สภาพสังคมปจจุบันยังมีทัศนคติเชิงลบ ตอกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย พื้นที่ในการแสดงออกดานสรางสรรค ยังนอย บริการตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสสําหรับ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยังมีนอยมาก แตหากเปนพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีการยอมรับชายที่ขาย
บริการ กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายก็จะมีการจัดคลินิก สถานบริการใหบริการเฉพาะ แตหากพื้นที่ไหนที่การ
ยอมรับยังนอย ก็จะมีการเปดเผยตัวและการมารับบริการนอย การจัดพื้นที่ สถานที่หรือคลินิกใหบริการเฉพาะจึง
ไมมี
ในดานพฤติกรรมทางเพศ กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ใหความรักและไววางใจคูนอนมาก (มักไม
คอยใชถุงยางอนามัย) การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีมากขึ้นในทุก
ภูมิภาค ดังนั้นหนวยงานเฝาระวังในกลุมหญิงบริการทางเพศจึงตองทํางานควบคูกันในการเฝาระวังทั้ง 2 กลุมไป
พรอมๆ กัน
ขอเสนอแนะ
1. สรางอาสาสมัครที่เปนกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เพื่อใหความรู สนับสนุนอุปกรณปอ งกัน และ
ใหการแนะนําสูการตรวจ รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส และสนับสนุนการแสดงออกเชิง
สรางสรรคของเยาวชนที่เปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
2. จัดใหมีบริการตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสรวมถึงสุขภาพทางเพศ สําหรับกลุมชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชายโดยเฉพาะใหครอบคลุมทั่วถึง
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ผูไดรับผลกระทบ/ เด็กที่คลอดจากแมตดิ เชื้อ/ เรือนจํา การดูแลเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อเอชไอวี มี
ปญหาที่เปนลูกโซมาจากการที่แมไมยอมเปดเผยผลเลือดตอสามี และเมื่อคลอดบุตรแลวเด็กก็ไมทราบผลเลือด
ของตนเอง และการติดตามตรวจติดตามผลเพื่อยืนยันผลเลือดของเด็กคอนขางลําบาก เพราะผูดูแลไมไดตระหนัก
วาเด็กตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง และเมื่อพอแมเด็กเสียชีวิตจากโรคเอดสเด็กจึงถูกตีตราในการเปนผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสเชนกัน ประกอบกับหากผูดูแลไมมีความรู หรือไมมีผูดูแลที่ชัดเจนทําใหเด็กเขาไมถึงบริการ และขาด
การไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตอง และการใชชีวิตของเด็กที่ติดเชื้อ HIV จากมารดา เมื่อเปนวัยรุน ยังไมมี
กระบวนการจัดการที่ชัดเจน ไมมีระบบวาจะตองเปดเผยผลเลือดตอเมื่อเด็กอายุเทาไหร โดยใคร
กลุมผูตองขังในทัณฑสถานยัง ถือเปนกลุมที่เ ขาไมถึงบริก าร และไมมีก ารจัดบริการหรือการดําเนิ น
กิจกรรมในทัณฑสถานในเรื่องการใหบริการยาตานไวรัสเอดส การใหสุขศึกษา การใหคําปรึกษาและตรวจเลือด
โดยสมัครใจ (VCT) ที่ครอบคลุม และการที่หนวยงาน NGO จะเขาไปดําเนินกิจกรรมดานการปองกัน การให
ความรู หรือการแจกถุงยางอนามัยทําไดคอนขางลําบาก
ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาหลักสูตรการใชชีวติ ในแตละชวงวัย สําหรับเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ HIV
2. ควรมีคณะทํางานดานสุขภาพในกลุมผูตองขัง และมีการทํางานอยางตอเนื่อง และการพัฒนาระบบการ
ใหการปรึกษาและตรวจเลือดโดยความสมัครใจสําหรับผูตองขัง
3. ควรสนับสนุนการดูแลรักษาผูติดเชื้อ HIV ทั้งดานการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และยาตาน
ไวรัสเอดส โดยเฉพาะผูไมมีหลักประกันสุขภาพ
4. ควรสนับสนุน ศูนยองครวม ใหมีสวนรวมในการดูแลผูไดรับผลกระทบ โดยดําเนินงานรวมกับภาคสวน
ตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิดานเอดส
จากปญหาเรื่องการรังเกียจยังพบอยูมากในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนยังไมมีความรูความเขาใจที่
ถูกตองในเรื่องโรคเอดส และปญหาการตีตราทําใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสจํานวนมากยังไมเปดเผยตัวตอสังคม ไม
ยอมเขาสูระบบบริการและไมยอมรับการชวยเหลือทางสังคม เชน การไมรับเบี้ยยังชีพ ไมยินดีใหเยี่ยมบาน การ
ยินดีไปรับบริการที่ศูนยเฉลิมพระเกียรติ มากกวาการไปโรงพยาบาลเพราะมีกิจกรรมพบกลุม
ยังคงมีการบังคับใหตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV ในหลายกรณี เชน หากตองการบวชเปนพระหรือเปน
แมชี ตองการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห หรือเมื่อตองการเขาทํางานในบริษัทบางแหง
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับทัศนคติ ใหคนมองเรื่องเอดสเสมือนไวรัสตับอักเสบ B อาจตองใชววิ ัฒนาการ เวลา ทําให
คนมองวาเอดสเปนโรคปกติ อยูรวมกันไดปกติ ทําใหคนไมกลัว ใหความรู ความเขาใจในหลักสูตรการอยู
รวมกับผูติดเชื้อ/เพศศึกษา ตัง้ แตอนุบาล ปลูกฝงนโยบายการคุมครองสิทธิ์ มีแตนโยบายเชิงกฎหมาย ยัง
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ไมมีเชิงสังคม การละเมิด การปดเปนความลับ การตรวจเลือดกอนบวช กอนรับทํางานยังใหมองวามีการ
ริดรอนสิทธิ์ การรังเกียจ กีดกัน มีเครือขายผูติดเชื้อเอดสของภาคอีสาน ซึ่งของบฯ มาทํางานเรื่องสิทธิ์ มี
ระดับภาคและระดับเขตจังหวัด
2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทํารวมกัน เขาไปประสานกับโรงงาน บริษัท ไมใหตรวจ
เลือด ไมใหออกจากงานเยาวชน
3. การถูกกีดกันทางสังคม ผูติดเชื้อเอชไอวีผูปว ยเอดสบางคนถูกกีดกันในเรื่องการสมัครงานไมวาจะเปน/
แหงที่ไมยอมใหผูติดเชือ้ บวช ที่ตองการการตรวจเลือดโรงแรม บริษัท พนักงานสปา หรือแมกระทั่งวัดบาง
กอนรับเขาทํางานหรือบวชทําใหเสียสิทธิทางสังคม
4. กําหนดเปนนโยบาย หรือกฎหมายที่ชัดเจน เรื่องสิทธิดานเอดส
ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพือ่ การปองกันและแกไข
ปญหาเอดส
การดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 4 ในหนวยงานภูมิภาค โดยเฉพาะบทบาทของสคร. ไมมีความชัดเจน
เดนชัดมากนัก เนื่องจากงบประมาณที่จํากัด การปรับเปลี่ยนโครงสรางบทบาทหนาที่ และการลดจํานวนบุคลากร
ลงที่มีภาระงานหลายดาน ประกอบกับตัวชี้วัดการทํางานเนนเฉพาะเรื่องการดูแลรักษา ทําใหไมสะทอนภาพการ
ทํางาน ดังนั้นการเขียนแผนงานหรือการดําเนินงานตองรองรับตัวชี้วัดและผลผลิตที่สวนกลางกําหนด ทําให
บทบาทการทํางานในดานวิชาการ และการพัฒนาองคความรูไมชัดเจนหรือไมมีการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะกลไกการประสานงาน/การดําเนินงาน
ศบจอ. ควรเปนศูนยกลางในการประสานงานและการสนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ใหเกิดการทํางานที่มีความเชื่อมโยงและความรวมมือในการดําเนินงานดานเอดสรวมเชน ดําเนินการ
จัดประชุม วางแผนนโยบายการดําเนินงานดานเอดสในระดับกระทรวง โดยมีการบูรณาการรวมกันในทุกกระทรวง
ที่เกี่ยวของ และมีการถายทอดนโยบายไปสูระดับทองถิ่น เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานของอยางมี
ประสิทธิภาพ โดย รูปแบบการดําเนินงาน อาจจะจัดตั้งเปนคณะกรรมการในทุกระดับ ตั้งแต กระทรวง กรม สํานัก
และทองถิ่น ควรมีการการประชุมที่ตอเนื่อง สงตอขอมูลที่ทันเหตุการณ จัดทําตัวชี้วัดของแตละกระทรวง โดยให
ทองถิ่นมีสวนรวมในการเสนอตัวชี้วัดมีการการติดตามประเมินผล/นิเทศ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ควรสนับสนุน
งบประมาณ หรือเปนแหลงหางบประมาณที่จะมาสนับสนุนการดําเนินดานเอดสใหกับทั้งภาครัฐและเอกชน
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ประมวลภาพการลงพื้นที่โครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณา
การปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2550-2554
สัมภาษณเชิงลึกผูอํานวยการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

สนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
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สัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณ
โรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

สัมภาษณเชิงลึกผูอํานวยการศูนยอนามัยเขต 3
จังหวัดชลบุรี

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการ (SML) รวม
ระหวางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค
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สัมภาษณอาจารยผูศึกษาวิจยั เกี่ยวกับงานดานเอดส
มหาวิทยาลัยบูรพา

สัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส
วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

สนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

194/233

การสนทนากลุมรวมกับคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด
อุดรธานี ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานเอดสจาก
• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
• ผูแทนทองถิ่นอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
• สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
• สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดอุดรธานี
• สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
อุดรธานี

Social map ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดอุดรธานี

สนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินิกยาตานไวรัส
และและนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี

195/233

การสนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคลินิก TBHIV สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี

บอรดแสดงโครงการรณรงคเกี่ยวกับโรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

สนทนากลุมผูรับผิดชอบงานจากหนวยงานเอดส
วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คณะอนุเอดส
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 ศูนยองครวม NGO
และมหาวิทยาลัย

196/233

ศึกษา ทบทวนการดําเนินงานในกลุมศาสนา
วัดหัวริน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

สนทนากลุมเพื่อ ทบทวนการทํางาน คลินิก STI,
VCT,TB-HIV, PMPCT และ HIV QUAL-T
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย

สัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ คลินิกสุขภาพดี
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

197/233

สนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม

เครื่องมือที่ใชในการาตรวจผลทางหองปฏิบัตกิ าร
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดเชียงใหม

เครื่องมือที่ใชในการาตรวจผลทางหองปฏิบัตกิ าร
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดเชียงใหม

198/233

บอรดแสดงการตรวจชันสูตรโรคตางๆ และวิธีที่ใชใน
การตรวจผลทางหองปฏิบัติการ

สัมภาษณเชิงลึกหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดเชียงใหม

สนทนากลุมผูจัดการและเจาหนาที่มูลนิธิบานเพื่อชีวิต
จังหวัดภูเก็ต ในประเด็นการใหชวยเหลือเด็กและ
ผูหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี และผูป วยเอดส ที่ไมสามารถ
อยูกับครอบครัวและสังคมได

199/233

สัมภาษณเชิงลึกพยาบาล HIV Coordinator
ผูรับผิดชอบงานการใหบริการยาตานไวรัสเอดส
งาน PMPCT และงานวัณโรค
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สัมภาษณเชิงลึกพยาบาล HIV Coordinator
ผูรับผิดชอบงานการใหบริการยาตานไวรัสเอดส
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร
จังหวัดภูเก็ต

200/233

สัมภาษณเชิงลึก ผชชว.9 เวชกรรมปองกัน
ณ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณเชิงลึก ผูอํานวยการสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา
สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช

201/233

สัมภาษณรองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณพยาบาล HIV Coordinator ผูรับผิดชอบ
งานการใหบริการยาตานไวรัสเอดส และงานวัณโรค
โรงพยาบาลปาตอง จังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณอาจารยผูดําเนินงานโครงการ PATH
โรงเรียนเทพอํานวยวิทยา จังหวัดภูเก็ต

202/233

การสัมภาษณหัวหนากลุมงานเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณเชิงลึกหัวหนากลุมงานเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา
สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 11

สัมภาษณเจาหนาที่ศูนยอนุบาลผูเดินทางทะเล
บานสุขสันต

203/233

เอกสารความรูเกี่ยวกับเอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ทั้งภาษาไทยและภาษาพมา ซึ่งเผยแพร
โดยศูนยอภิบาลผูเดินทางทะเล คณะกรรมการ
พระสังฆราชอภิบาลผูเดินทางทะเล

สํารวจแหลงแพรจังหวัดสงขลา

ตูจําหนายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ
ที่ติดไวในสถานบริการ (แหลงแพรฯ)

204/233

สนทนากลุมเจาหนาที่ผูใหคําปรึกษา ผูรับผิดชอบงาน
ANC งานวัณโรค และการใหบริการยาตานไวรัสเอดส
โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา

การสนทนากลุมรวมกับคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด
สงขลา ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานเอดสจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา
เขต 1 อ.เมือง องคการบริหารสวนตําบลทุงขมิ้น
เทศบาลตําบลเขารูปชาง องคการบริหารสวนตําบลทุง
หวัง พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัด
สงขลา และศูนยอนุบาลผูเดินทางทะเล (บานสุขสันต)

การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
เอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ งาน
ระบาดวิทยา สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา

205/233

สัมภาษณผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ผชชว.9 เวชกรรมปองกัน

สัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา

สัมภาษณพยาบาลวิชาชีพ ผูรับผิดชอบงานการ
ใหบริการบําบัดรักษาผูใชสารเสพติด ผูใชสารเสพติด
ชนิดฉีด และผูใชสารเสพติดที่ติดเชื้อเอชไอวี

206/233

ภาคผนวกที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 4 ชุด (Tool 1-4)

Tool 1: ประเด็นการเก็บรวบรวมขอมูลในโครงการ “การทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตร บูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติฯ พ.ศ.2550-2554”
สําหรับผูรับผิดชอบงานโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สคร. และ สสจ.

โปรดทําเครื่องหมาย / และเติมขอมูลลงในตาราง
ปริมาณขอมูล
ตัวชี้วัด
Impact indicators:
1. HIV prevalence among general population (ANC and new army
recruits)
-ANC
-New army recruits
2. HIV prevalence among youths (ANC 15-24 year olds)
3. HIV prevalence among High Risk Groups
-IDU
-CSW
-MSM
- Migrant

หนวย
นับ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
207/233

2550

มี
ระบุ

2551

ไมมี

มี
ระบุ

ไมมี

วิธีการ
รวบรวม
ไมมี
ขอมูล

2552

มี
ระบุ

ผูรับผิดชอบ

ปริมาณขอมูล
ตัวชี้วัด
4. HIV incidence among children were born from HIV positive mother
5. Morbidity related HIV (Crypto, TB, PCP rates )
6. Mortality rate
7. Survival time ( AIDS to death)
8. Quality of life
9. Economic impact ตอประเทศ
1. ความครอบคลุมของการปองกันจําเพาะตอกลุมเปาหมาย
ผลลัพธ
1. อัตราการใชถุงยางอนามัยของหญิงขายบริการทางเพศ
2. อัตราการใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธกับผูที่ไมใชคูครองของ
กลุมเปาหมายตางๆ
3. อัตราการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการฉีดยาเสพติด
4. อัตราหญิงตั้งครรภติดเชื้อโรคเอดส ไดรับยาตานไวรัสเอดสเพื่อลด
การถายทอดเชื้อจากแมสูลูก
ผลผลิต
1. รอยละของกลุมเปาหมาย (เยาวชน IDU, CSW, MSM, Migrant )
มีความรูความเขาใจในการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
โรคเอดส

หนวย
นับ
รอยละ
อัตรา
อัตรา

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

รอยละ

208/233

2550

มี
ระบุ

2551

ไมมี

มี
ระบุ

ไมมี

วิธีการ
รวบรวม
ไมมี
ขอมูล

2552

มี
ระบุ

ผูรับผิดชอบ

ปริมาณขอมูล
ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

2. รอยละของโรงเรียนที่ครูผานการฝกอบรมเรื่องการสรางเสริม

ทักษะชีวิตใหแกนักเรียนและนําไปใชจริงในชวงปการศึกษาที่ผานมา
3. รอยละของสถานประกอบการขนาดใหญที่มีนโยบายและ
แผนงานเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาเอดส
4. จํานวนองคกรภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนที่ไดรับการเสริมสรางศักยภาพใหมี
สวนรวมในการปองกันติดตามและแกไขปญหาเอดส
2. ความครอบคลุมในการเขาถึงการดูแล สนับสนุน และการรักษา
ของผูติดเชือ้ / ผูปวยเอดสและครอบครัว
ผลลัพธ
1. รอยละของกลุมเปาหมายที่สงสัยวาตนเองอาจติดเชื้อแลวไดรับบริการ
ใหคําปรึกษาเพื่อการตรวจเลือด
2. รอยละของผูติดเชื้อเอดสที่มีอาการและผูปวยโรคเอดสไดรับยา
ตานไวรัสเอดส
3. รอยละของผูติดเชื้อเอดสซึ่งรับยาตานไวรัสเอดสที่รับการดูแล
ตอเนื่องในชวง 12 เดือนที่ผานมา
4. รอยละของผูติดเชื้อเอดสที่ไดรับยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
(PCP, Cryptococcosis, TB)
5. รอยละของผูติดเชื้อเอดสที่ไดรับการดูแลในชุมชน (home and

รอยละ
รอยละ
องคกร

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

209/233

2550

มี
ระบุ

2551

ไมมี

มี
ระบุ

ไมมี

วิธีการ
รวบรวม
ไมมี
ขอมูล

2552

มี
ระบุ

ผูรับผิดชอบ

ปริมาณขอมูล
ตัวชี้วัด
community based care)
6. รอยละของผูติดเชื้อเอดสกลุมเปาหมายที่ไดรับสวัสดิการและการ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจโดยองคกรรัฐ (การประกอบอาชีพ ครอบครัวที่ไดรับ
สวัสดิการ ทุนการศึกษา)
7. สัดสวนของ: Ratio of current school attendance among orphans to
that among non-orphans aged 10-14
ผลผลิต
1. รอยละของสถานีอนามัยที่ใหบริการปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาส (PCP)
2. รอยละของผูใหบริการดูแลผูติดเชื้อเอดสที่ไดฝกอบรมเรื่องที่เกี่ยวของ
อยางนอย 1 ครั้งในรอบปที่ผานมา
3. รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการทํางานรวมกันกับองคกรพัฒนา
เอกชนและกลุมผูติดเชื้อในการดูแลผูติดเชื้อเอดส
3. การพัฒนาและใชขอมูลขอสนเทศในการวางแผนและดําเนินการ
ปองกันแกไขปญหาเอดส
ผลลัพธ
1. รอยละของจังหวัดที่มีระบบฐานขอมูลที่สามารถนํามาใชในการวางแผน
ติดตามและประเมินผลการปองกันแกไขปญหาเอดสของจังหวัด
2. จํานวนองคความรูและเทคโนโลยีที่ดําเนินการศึกษาวิจัย/พัฒนา

หนวย
นับ
รอยละ
รอยละ
สัดสวน

รอยละ
รอยละ
รอยละ

รอยละ
เรื่อง
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2550

มี
ระบุ

2551

ไมมี

มี
ระบุ

ไมมี

วิธีการ
รวบรวม
ไมมี
ขอมูล

2552

มี
ระบุ

ผูรับผิดชอบ

ปริมาณขอมูล
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
1. จํานวนรายงานการเฝาระวังการติดเชื้อ HIV
2. จํานวนรายงานการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อ HIV
4. การสรางเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการปองกันแกไข
ปญหาเอดส
ผลลัพธ
1. ดัชนีนโยบายเอดสแหงชาติ
2. รอยละของงบประมาณของประเทศสําหรับการปองกันแกไขปญหาเอดส
3. จํานวนผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติ
4. รอยละของผูถูกละเมิดสิทธิไดรับการแกไขปญหา
ผลผลิต
1. รอยละของจังหวัดที่มีการระดมทุนเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส
2.รอยละของจังหวัดที่มีแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสของจังหวัดที่
รับผิดชอบโดยหนวยงานตางๆในจังหวัด
3. รอยละของจังหวัดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจัดสรรงบประมาณหรือ
สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆในการปองกันแกไขปญหาเอดส
4. รอยละของจังหวัดที่สถาบันศาสนามีสวนรวมในการปองกันแกไข
ปญหาเอดส

หนวย
นับ

ฉบับ
ฉบับ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

รอยละ
รอยละ
211/233

2550

มี
ระบุ

2551

ไมมี

มี
ระบุ

ไมมี

วิธีการ
รวบรวม
ไมมี
ขอมูล

2552

มี
ระบุ

ผูรับผิดชอบ

ปริมาณขอมูล
ตัวชี้วัด
5. รอยละของบริษัทที่ไมเลิกจางผูติดเชื้อ HIV
6. รอยละของบริษัทที่ไมบังคับตรวจเลือดพนักงาน
7. รอยละของบริษัทที่ไมเปดเผยความลับของพนักงานที่ติดเชื้อ HIV
8. รอยละของพนักงานที่ยังรูสึกกลัว และรังเกียจพนักงานที่ติดเฃื้อ HIV
5. ความรวมมือระหวางประเทศ
ผลลัพธ
1. ประเภทของความรวมมือกับตางประเทศในการปองกันแกไขปญหาเอดส
2. จํานวนเงินที่ประเทศไทยชวยเหลือประเทศอื่นในการปองกันแกไขปญหา
เอดส
3. สัดสวนของงบประมาณที่ไทยไดรับการสนับสนุนจากองคการระหวาง
ประเทศหรือประเทศอื่นตองบประมาณของประเทศในการปองกันแกไข
ปญหาเอดส

หนวย
นับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ประเภท
บาท
สัดสวน
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2550

มี
ระบุ

2551

ไมมี

มี
ระบุ

ไมมี

วิธีการ
รวบรวม
ไมมี
ขอมูล

2552

มี
ระบุ

ผูรับผิดชอบ

Tool 2 ประเด็นการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณเชิงลึก ในโครงการ “การทบทวน (ครึ่งแผน)
แผนยุทธศาสตร บูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติฯ พ.ศ.2550-2554”
สําหรับผูรับผิดชอบงานโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สคร. และ สสจ.

1. การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ
1) เครือขายภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานที่ตอเนื่อง หรือไม
2) การบูรณาการ มีการบูรณาการจริงหรือไม เชน ยาเสพติดบูรณาการกับเอดส
3) ศักยภาพการทํางานของเครือขาย (ภาครัฐ สวนกลาง ทองถิ่น และองคกรเอกชนสาธารณะประโยชน
ในเรื่อง คน งบประมาณ ความสามารถของเครือขาย สภาพแวดลอม แรงจูงใจ) มีลักษณะอยางไร
4) วิธีการจัดการกับปญหาเอดส เหมาะสมหรือไม รอบดานหรือไม ทําไมมีการติดเชื้อรายใหมยายกลุม
(การรณรงคไมคอยตอเนื่อง หรือการรวมกลุมกันทํากิจกรรมใน MSM มีสวนในการสงเสริมแพรเชื้อ)
5) หนวยงานที่เกี่ยวของไดใชแผนนี้ในการนําทางการทํางานหรือไม
6) ความเขาใจของผูปฏิบัติระดับลาง ในการตีความแผน และนําไปสูรูปแบบการทํางานที่แตกตางจาก
แผนฯ
7) ชวงเปลี่ยนผานการกระจายอํานาจ มีการสงผานงานเอดสจริงหรือไม อยางไร ทองถิ่นมีการตอบรับ
การทํางานอยางไร ใชแผนเอดสเปนแนวทางการทํางานหรือไม มีการทํางานตอเนื่องจากแผนที่แลว
หรือไม
8) การมีแหลงทุน Global Funds (GFATM) สงผลหการทํางานของประเทศไทยเปนอยางไร
2. การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูป ระสบปญหาเอดส ตาม ประชากรทุก
กลุมเปาหมาย
1) การติดเชื้อเอดสรายใหมแยกกลุมเปาหมายตามแผน ลดลงหรือไม ) กลุมเปาหมายที่มีการเฝาระวังอยู
ในปจจุบัน กลุม Sex Worker, ANC, Blood donor, IDU, MSM, ทหารเกณฑ)
2) กลุมผูติดเชื้อ ผูปวย มีการทํากิจกรรมดานการดูแลแบบองครวมหรือไม มีหนวยงานไหนมาทําบาง
หรือกรณีมีสหวิชาชีพดําเนินการแลวผูรับบริการไดพบทุกคนหรือไม
3) เปรียบเทียบผลการทํางาน หนวยงานที่มีศูนยองครวมกับที่ไมมีศูนย วามีความแตกตางกันหรือไม
อยางไร
4) ผูไดรับผลกระทบ ทั้งสูงอายุ และเด็ก จากเอดส ไดรับการดูแลชวยเหลือหรือไม อยางไร ไมใชเฉพาะ
ดานการเงินเทานั้นหากแตหมายถึงดานอื่น ๆ เชน การดูแลผูปวยเอดสในบาน การดูแลสุขภาพตนเอง ดาน
จิตใจ เปนตน
5) เรื่องถุงยางอนามัย มีการบริหารจัดการอยางไรในดานการกระจาย การใชถงุ ยางอนามัยใน
กลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะกลุมอายุที่นอยลง รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ในการปองกันมีอะไรบาง ถาไมใช
ถุงยางอนามัย
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6) การเขาถึงบริการการรักษา การใหคําปรึกษา ของกลุมเปาหมาย มีลักษณะอยางไร
7) คุณภาพการรักษามีลักษณะอยางไร
8) สถานการณการดื้อยาเปนอยางไรบาง
9) ระบบการใหบริการใหคําปรึกษา ดวยการ counseling เพื่อปองกัน OI มีการดําเนินการ อยางไร
10) รูปแบบการมีพฤติกรรมเสี่ยงมีการเปลี่ยนไป อยางไรบาง ในกลุมเสี่ยงตางๆ
11) มีการเขาถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน การเขาถึงสิทธิของสปสช. สวัสดิการตาง ๆ การ ไดรบั
การชวยเหลือจากทองถิ่น กลุมในเรือนจํา หรือไม อยางไร
12) การเขาถึงบริการ คุณภาพการบริการ การไดรับยาตาน ของคนไข TB HIV+ เปนอยางไร
13) มาตรการในการปองกันไดทําจริงในกลุมใดบาง เปนไปตามแผนหรือไม
3. การคุมครองสิทธิดานเอดส
1) โครงสราง /กลไกการจัดการเรื่องสิทธิ์ของผูปว ยเปนอยางไร
2) กลุมเปาหมายรูวาตนเองมิสิทธิหรือไม และเขาถึงหรือไม
3) การละเมิดสิทธิของผูปวยเกิดจากเรื่องอะไรบาง เชนเกิดจากกฎ ระเบียบ มีการรวบรวมไวหรือไม และ
มีหนวยงานใดเปนผูรวบรวมไวบาง
4) ลักษณะการยอมรับผูปวย ในชุมชน หรือสังคม ปจจุบันเปนอยางไร
4. การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพือ่ การปองกันและแกไขปญหาเอดส
1) มีก่รี ะบบในการติดตามงานเอดส เชน WHO UNGASS และมีการนําผลการประเมินของแตละกลุมไป
ใชไดหรือไมเชน สปสช. ทําเองใชเอง เรานํามาใชไดหรือไม มีการ shareขอมูลการประเมินผลเพื่อ
นําไปใช
2) โครงสราง /กลไกการติดตามประเมินผลในระดับตางๆ เปนอยางไร
3) แหลงทุนในงานวิจัยเอดส )การเขาถึงและการใหการสนับสนุน)
4) ภาพรวมการทํางานดานวิจัยเกี่ยวกับเอดสที่ไดดําเนินการเพื่อตอบสนองในแผนฯ มีจาํ นวนมากนอย
แคไหน และตอบปญหาของประเทศไดจริงหรือไม และประเทศมีทิศทางงานวิจัยดานการปองกันและ
แกไขปญหาเอดส หรือไม
5. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
1) ระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพมาตรฐานหรือไมอยางไร
2) มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดีอยางไร
3) บุคลากรมีจํานวนเพียงพอเหมาะสมตอการจัดบริการสุขภาพ และมีสมรรถภาพตามภาระกิจหรือไม
อยางไร
4) หนวยงานมีผลการดําเนินงานบรรลุตามภารกิจ หรือไมอยางไร
5) มีการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมดานสุขภาพหรือไมอยางไร
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6) ประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึงตอเนื่องและเปนธรรมหรือไม
อยางไร
7) ประชาชนและพหุภาคีทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพหรือไมอยางไร
8) ประชาชนไดรับการถายทอดขอมูลขาวสารดานสุขภาพสูชุมชนอยางครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
หรือไมอยางไร
9) หนวยงานสาธารณะสุขทุกระดับใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร
6. เพิ่มเติมภาพรวม เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ
1) แผนยุทธศาสตรยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2550-2554 ที่ทานดําเนินการอยู
สนับสนุนการดําเนินงานปกติของพื้นที่/หนวยงานหรือไมอยางไร
2) แผนงาน/โครงการที่หนวยงานดําเนินการอยูตอบสนองตอยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
เอดส 255025-54) รวมทั้งแผนงานที่เกี่ยวของกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวัณโรค) ในจังหวัด
หรือไม อยางไร
3) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2550-2554 มีความสอดสอดคลองกับความ
ตองการ (สภาพปญหา) ของพื้นที่หรือไม อยางไร
4) ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 25502554 หรือไม
5) มีปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส 2550-2554 และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร
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1.

Tool 3 ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกในโครงการ “การทบทวน (ครึ่งแผน)
แผนยุทธศาสตร บูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติฯ พ.ศ.2550-2554”
ผอ. สคร. และ ผช. ผอ. สคร. (ที่กํากับดูแลงานโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
สสจ. และผชช.ว. หรือ ผชช.ส.
อนุกรรมการเอดส ภาคสวนอื่นๆ และมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดสสูภาคสวนตางๆ
1) เครือขายภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานที่ตอเนื่อง หรือไม
2) การบูรณาการ มีการบูรณาการจริงหรือไม เชน ยาเสพติดบูรณาการกับเอดส
3) ศักยภาพการทํางานของเครือขาย (ภาครัฐ สวนกลาง ทองถิ่น และองคกรเอกชนสาธารณะประโยชน
ในเรื่อง คน งบประมาณ ความสามารถของเครือขาย สภาพแวดลอม แรงจูงใจ) มีลักษณะอยางไร
4) วิธีการจัดการกับปญหาเอดส เหมาะสมหรือไม รอบดานหรือไม ทําไมมีการติดเชื้อรายใหมยายกลุม
(การรณรงคไมคอยตอเนื่อง หรือการรวมกลุมกันทํากิจกรรมใน MSM มีสวนในการสงเสริมแพรเชื้อ)
5) หนวยงานที่เกี่ยวของไดใชแผนนี้ในการนําทางการทํางานหรือไม
6) ความเขาใจของผูปฏิบัติระดับลาง ในการตีความแผน และนําไปสูรูปแบบการทํางานที่แตกตางจาก
แผนฯ
7) ชวงเปลี่ยนผานการกระจายอํานาจ มีการสงผานงานเอดสจริงหรือไม อยางไร ทองถิ่นมีการตอบรับ
การทํางานอยางไร ใชแผนเอดสเปนแนวทางการทํางานหรือไม มีการทํางานตอเนื่องจากแผนที่แลว
หรือไม
8) การมีแหลงทุน Global Funds (GFATM) สงผลหการทํางานของประเทศไทยเปนอยางไร

2.

ภาพรวมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร บูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติฯ พ.ศ.
2) 2554-550ครึ่งแผน) เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ
1) แผนยุทธศาสตรยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2550-2554 ที่ทา นดําเนินการอยู
สนับสนุนการดําเนินงานปกติของพื้นที่/หนวยงานหรือไมอยางไร
2) แผนงาน/โครงการที่หนวยงานดําเนินการอยูตอบสนองตอยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
เอดส 255025-54) รวมทั้งแผนงานที่เกี่ยวของกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวัณโรค) ในจังหวัด
หรือไม อยางไร
3) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2550-2554 มีความสอดสอดคลองกับความ
ตองการ (สภาพปญหา) ของพื้นที่หรือไม อยางไร
4) ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 25502554 หรือไม
5) มีปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส 2550-2554 และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร
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Tool 4 ประเด็นการสนทนากลุม) หรือสัมภาษณกลุม) ในโครงการ “การทบทวน (ครึ่งแผน)
แผนยุทธศาสตร บูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติฯ พ.ศ.2550-2554”
หัวหนาโครงการ/ผูดาํ เนินงานโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (3-5 คน) สคร.
หัวหนาโครงการ/ผูดาํ เนินงานโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (3-5 คน) สสจ.
หัวหนาโครงการ/ผูดาํ เนินงานเกี่ยวกับ Sex worker, ANC และโครงการเดนตามระบุในแผน (3-5 คน)
1. การบูรณาการการปองกัน การดูแลรักษา และลดผลกระทบตอผูป ระสบปญหาเอดส ตาม ประชากรทุก
กลุมเปาหมาย
1) การติดเชื้อเอดสรายใหมแยกกลุมเปาหมายตามแผน ลดลงหรือไม ) กลุมเปาหมายที่มีการเฝาระวังอยูใน
ปจจุบัน กลุม Sex Worker, ANC, Blood donor, IDU, MSM, ทหารเกณฑ)
2) กลุมผูติดเชื้อ ผูปวย มีการทํากิจกรรมดานการดูแลแบบองครวมหรือไม มีหนวยงานไหนมาทําบาง หรือกรณี
มีสหวิชาชีพดําเนินการแลวผูรับบริการไดพบทุกคนหรือไม
3) เปรียบเทียบผลการทํางาน หนวยงานที่มีศูนยองครวมกับที่ไมมีศูนย วามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
4) ผูไดรับผลกระทบ ทั้งสูงอายุ และเด็ก จากเอดส ไดรับการดูแลชวยเหลือหรือไม อยางไร ไมใชเฉพาะดาน
การเงินเทานั้นหากแตหมายถึงดานอื่น ๆ เชน การดูแลผูปวยเอดสในบาน การดูแลสุขภาพตนเอง ดานจิตใจ เปนตน
5) เรื่องถุงยางอนามัย มีการบริหารจัดการอยางไรในดานการกระจาย การใชถงุ ยางอนามัยในกลุมเปาหมายตางๆ
โดยเฉพาะกลุมอายุที่นอยลง รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ในการปองกันมีอะไรบาง ถาไมใชถุงยางอนามัย
6) การเขาถึงบริการการรักษา การใหคําปรึกษา ของกลุมเปาหมาย มีลักษณะอยางไร
7) คุณภาพการรักษามีลักษณะอยางไร
8) สถานการณการดื้อยาเปนอยางไรบาง
9) ระบบการใหบริการใหคําปรึกษา ดวยการ counseling เพื่อปองกัน OI มีการดําเนินการอยางไร
10) รูปแบบการมีพฤติกรรมเสี่ยงมีการเปลี่ยนไป อยางไรบาง ในกลุมเสี่ยงตางๆ
11) มีการเขาถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน การเขาถึงสิทธิของสปสช. สวัสดิการตาง ๆ การไดรับการชวยเหลือจาก
ทองถิ่น กลุมในเรือนจํา หรือไม อยางไร
12) การเขาถึงบริการ คุณภาพการบริการ การไดรับยาตาน ของคนไข TB HIV+ เปนอยางไร
13) มาตรการในการปองกันไดทําจริงในกลุมใดบาง เปนไปตามแผนหรือไม
2. การคุมครองสิทธิดานเอดส
1) โครงสราง /กลไกการจัดการเรื่องสิทธิ์ของผูปว ยเปนอยางไร
2) กลุมเปาหมายรูวาตนเองมิสิทธิหรือไม และเขาถึงหรือไม
3) การละเมิดสิทธิของผูปวยเกิดจากเรื่องอะไรบาง เชนเกิดจากกฎ ระเบียบ มีการรวบรวมไวหรือไม และมี
หนวยงานใดเปนผูรวบรวมไวบา ง
4) ลักษณะการยอมรับผูปวย ในชุมชน หรือสังคม ปจจุบันเปนอยางไร
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3. การติดตามประเมินผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส
1) มีระบบในการติดตามงาน และมีการนําผลการประเมินของแตละกลุมไปใชไดหรือไม อยางไร
2) โครงสราง /กลไกการติดตามประเมินผลในระดับตางๆ เปนอยางไร
3) การทํางานดานวิจัยและแหลงทุนในงานวิจัยเอดส )การเขาถึงและการใหการสนับสนุน) มีหรือไม อยางไร
4. ภาพรวม เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ
1) แผนยุทธศาสตรยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2550-2554 ที่ทานดําเนินการอยู สนับสนุนการ
ดําเนินงานปกติของพื้นที่/หนวยงานหรือไมอยางไร
2) แผนงาน/โครงการที่หนวยงานดําเนินการอยูตอบสนองตอยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 25502554) รวมทั้งแผนงานที่เกี่ยวของกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และวัณโรค) ในจังหวัด หรือไม อยางไร
3) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2550-2554 มีความสอดสอดคลองกับความตองการ
(สภาพปญหา) ของพื้นที่หรือไม อยางไร
4) ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2550-2554
หรือไม
5) มีปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาเอดส
2550-2554 และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร
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ภาคผนวกที่ 3 รายละเอียดการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล/หนวยงาน
หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผน
รายนามผูใหขอมูล กรมควบคุมโรค
นางโชติรส โสมนรินทร
กองแผนงานกรมควบคุมโรค
น.ส.ฉันทนา เจนศุภเสรี
กองแผนงานกรมควบคุมโรค
น.ส.พรทิพย ศิริหานุมาศ
กองแผนงานกรมควบคุมโรค
น.ส.สลิลรัตน ฉ่ําแสง
กองแผนงานกรมควบคุมโรค
นางอัมพร ศรีสํารวล
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
น.ส.นภา วงษศิลป
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
น.ส.วิภา ภาวนาภรณ
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
นายสุรศักดิ์ ธไนสวรรคยางกูร
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
นางสุธิดา วรโชติธนัน
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
นางยุพิน ชินสงวนเกียรติ
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
นางสุวนีย ใหมสุวรรณ
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
น.ส. กิติยา โยธาประเสริฐ
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
น.ส. ศันสนีย สมิตะเกษตริน
สํานักเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
รายนามผูใหขอมูล กรมอนามัย
นางนรีลักษณ กูลฤกษ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
รายนามผูใหขอมูล ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ
นางวาสนา นิ่มวรพันธ
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ
นางพรทิพย เข็มเงิน
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ
รายนามผูใหขอมูล หนวยงานดานสิทธิมนุษยชนดานเอดสภาคประชาสังคม
นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
มูลนิธิคุมครองสิทธิดานเอดส
นางสาวณัฐยา บุญภักดี
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพหญิง (สคส.)
นายอนันต เมืองมูลไชย
เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย
นางสาวสุภาพรรณ สิงหเหาะ
มูลนิธิสยามแคร
นางสาวเบญจวรรณ กาฬแกว
มูลนิธิสยามแคร
นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป
สมาคมสรางสรรคกิจกรรมอิสรชน
นายนที สรวารี
สมาคมสรางสรรคกิจกรรมอิสรชน
นางภาวนา เหวียนระวี
องคกร PATH
นายอภิวัฒน กวางแกว
มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล
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หนวยงานในสวนภูมิภาค
การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นในเขตพื้นทีภ่ าคเหนือ
Technical review team ไดดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน)
ยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่ 1
ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2552 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2552 โดยเก็บรวบรวมขอมูลใน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 โดยใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม และทบทวนขอมูลจากรายงานผลการ
ดําเนินงานและฐานขอมูลตางๆ ในประชากรเปาหมายทั้งหมด 4 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลุมผูใหบริการในโรงพยาบาล และกลุมคนทํางาน
ดานเอดสทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายละเอียดดังนี้
การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรบูรณาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม
การดําเนินงาน
การดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
การสนทนากลุม
 ผูรับผิดชอบงานจากหนวยงานเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ คณะอนุเอดสจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม สคร.10 ศูนยองครวม NGO มหาวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวน
และสังเคราะหขอมูลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสชาติ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ณ
โรงพยาบาลสารพี จังหวัดเชียงใหม
 ศึกษา ทบทวนการดําเนินงานในกลุม ศาสนา วัดหัวริน อําเภอสัน
ปาตอง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ณ วัดหัวริน อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม
 ศึกษา ทบทวนการดําเนินงานในกลุม ชายทีม่ ีเพศสัมพันธกบั ชาย
(MSM) สํานักงานเพื่อนชายรุนใหมใสใจสุขภาพ ( M+) ในวันที่ 18
ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานเพื่อนชายรุนใหมใสใจสุขภาพ ( M+)
 ศึกษา ทบทวนการดําเนินงานในศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
จังหวัดเชียงใหมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
สัมภาษณ
 สัมภาษณรองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดเชียงใหม ที่รับผิดชอบงานเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ สํานักงานปองกัน
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กิจกรรม
การดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม








ตอบแบบสอบถาม



การดําเนินงาน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม
สัมภาษณรองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดเชียงใหม ที่รับผิดชอบงานวัณโรค ในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม
สัมภาษณหัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดเชียงใหม
สัมภาษณหัวหนากลุมงาน พยาธิวิทยาคลินิก ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย จังหวัดเชียงใหมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดเชียงใหม
สัมภาษณผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมที่
รับผิดชอบงานเอดส ในวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สงแบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและ
เด็กทีติดเชื้อเอชไอวี วันที่ 19 ตุลาคม 2552
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การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อทบทวน (ครึ่งแผน) ยุทธศาสตรบูรณาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย
กิจกรรม
การดําเนินงาน
การดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การสนทนากลุม
 สนทนากลุมผูรับผิดชอบงานจากหนวยงานเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพือ่ ทบทวนและสังเคราะหขอมูลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหา
เอดสชาติ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ซึ่งประกอบไปดวย
o คณะอนุเอดสจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย
o ตัวแทน NGO (มูลนิธิ ACESS)
o ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนจังหวัดเชียงราย
o ตัวแทนจากสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย
o ตัวแทนจากองคกรสังคมสงเคราะหจังหวัดเชียงราย
o ตัวแทนจากสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
เชียงราย
o ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 เพื่อทบทวนและสังเคราะหขอมูลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสชาติ
 สนทนากลุมเพื่อ ทบทวนการทํางาน คลินิก STI ,VCT,TB-HIV,
PMPCT และ HIV QUAL-T โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2552
สัมภาษณเชิงลึก
 สัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คลินิกสุขภาพดีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห วันที่ 19
ตุลาคม 2552
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การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่ภาคใต
Technical review team ไดดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน)
ยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ในพื้นที่สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ตระหวางวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลในหนวยงานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552
โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ การสนทนากลุม และทบทวนขอมูลจากรายงานผลการ
ดําเนินงานและฐานขอมูลตางๆ ในประชากรเปาหมายทั้งหมด 4 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลุมผูใหบริการในโรงพยาบาล และกลุมคนทํางาน
ดานเอดสทั้งภาครัฐและเอกชล มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
1. การสัมภาษณผูบริหาร

การดําเนินงาน
Technical review team ไดดําเนินการสัมภาษณผูบริหารในระดับเขต และ
ระดับจังหวัด
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช หัวหนากลุม โรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเรื้อน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สัมภาษณผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผชชว.9 เวชกรรม
ภูเก็ต
ปองกัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง สัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัด
แรงงาน จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต วันที่ 28 ตุลาคม 2552
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
สัมภาษณรองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงาน
จังหวัดภูเก็ต
องคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร สัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต วันที่ 30
ตุลาคม 2552
การสัมภาษณผูรับผิดชอบงาน
Technical review team ไดดําเนินการสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
เอดส วัณโรคและโรคติดตอทาง
เอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพศสัมพันธ
และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบดวย
โรงพยาบาลมหาราช
สัมภาษณพยาบาล HIV Coordinator ผูรับผิดชอบงานการใหบริการยาตาน
ไวรัสเอดส งาน PMPCT และงานวัณโรค โรงพยาบาลมหาราช จํานวน 2 คน
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลมหาราช
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การสัมภาษณหัวหนากลุมงานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ภูเก็ต
งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต วันที่ 29 ตุลาคม 2552
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กิจกรรม
มูลนิธิบานเพื่อชีวิต

การดําเนินงาน
สัมภาษณผูจัดการมูลนิธิบานเพื่อชีวิต วันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม
มูลนิธิบานเพื่อชีวิต
โรงเรียน
สัมภาษณอาจารยผูดําเนินงานโครงการ PATH โรงเรียนเทพอํานวยวิทยา
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ
โรงพยาบาลปาตอง
สัมภาษณพยาบาล HIV Coordinator ผูรับผิดชอบงานการใหบริการยาตาน
ไวรัสเอดส และงานวัณโรค โรงพยาบาลปาตอง จํานวน 2 คน ในวันที่ 29
ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลปาตอง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สัมภาษณพยาบาล HIV Coordinator ผูรับผิดชอบงานการใหบริการยาตาน
ไวรัสเอดส โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ คลินิกโรค
ทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
การสนทนากลุมหนวยงาน/
Technical review team ไดดําเนินการสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและ ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในพื้นที่จังหวัด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
นครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบดวย
3.3 สํานักงานควบคุมปองกันโรค การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและ
ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 4 คน วันที่ 27 ตุลาคม 2552
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การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลในจังหวัดสงขลา
Technical review team ไดดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน)
ยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ในจังหวัดสงขลา ระหวางวันที่
11-13 ตุลาคม 2552 โดยเก็บรวบรวมขอมูลในหนวยงานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม และ
ทบทวนขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานและฐานขอมูลตางๆ ในประชากรเปาหมายทั้งหมด 4 กลุม คือ กลุม
ผู บ ริ ห าร กลุ ม เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานเอดส วั ณ โรคและโรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ กลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก ารใน
โรงพยาบาล และกลุมคนทํางานดานเอดสทั้งภาครัฐและเอกชล มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
1. การสัมภาษณผูบริหาร

การดําเนินงาน
Technical review team ไดดําเนินการสัมภาษณผูบริหารในระดับเขต และ
ระดับจังหวัด
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 สัมภาษณรองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
จังหวัดสงขลา
สงขลา หัวหนากลุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในวันที่ 12
ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
สัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
สงขลา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สัมภาษณผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผชชว.9 เวชกรรม
สงขลา
ปองกัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลจะนะ
สัมภาษณพยาบาลวิชาชีพ ผูรับผิดชอบงานการใหบริการบําบัดรักษาผูใช
สารเสพติด ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด และผูใชสารเสพติดที่ติดเชื้อเอชไอวี
จํานวน 2 คน วันที่ 13 ตุลาคม 2552
คลินิกเพื่อนสุขภาพหญิง
สัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ วันที่ 12
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตุลาคม 2552
สงขลา
ศูนยอนุบาลผูเดินทางทะเล (บาน สัมภาษณเจาหนาที่ศูนยอนุบาลผูเดินทางทะเล บานสุขสันต วันที่ 12
สุขสันต)
ตุลาคม 2552 ณ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
สัมภาษณเจาหนาที่กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา วันที่ 14 ตุลาคม 2552 ณ
การสนทนากลุมหนวยงาน/
Technical review team ไดดําเนินการสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรค
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กิจกรรม
การดําเนินงาน
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ซึ่งประกอบดวย
2.1 คณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด การสนทนากลุมรวมกับคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัดสงขลา จํานวน 11 คน
สงขลา
ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดสจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 1 อ.เมือง
องคการบริหารสวนตําบลทุงขมิ้น
เทศบาลตําบลเขารูปชาง
องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา
ศูนยอนุบาลผูเดินทางทะเล (บานสุขสันต)
วันที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมเฟอ งฟา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา
2.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและ
สงขลา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา จํานวน 3 คน วันที่ 12 ตุลาคม 2552
2.3 สํานักงานควบคุมปองกันโรค การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและ
ที่ 12 จังหวัดสงขลา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ งานระบาดวิทยา สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่
12 จังหวัดสงขลา จํานวน 4 คน วันที่ 12 ตุลาคม 2552
2.4 โรงพยาบาลหาดใหญ
การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูใหคําปรึกษา ผูรับผิดชอบงาน ANC งาน
วัณโรค และการใหบริการยาตานไวรัสเอดส จากโรงพยาบาลหาดใหญ และ
ผูประสานงานศูนยองครวมจังหวัดสงขลา จํานวน 6 คน ประกอบดวย
พยาบาลวิชาชีพ 5 คน และตัวแทนศูนยองครวมจังหวัดสงขลา 1 คน ในวันที่
13 ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ
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การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลในจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแกน และอุดรธานี
Technical review team ไดดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน)
ยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ในจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแกน
และอุดรธานี ระหวางวันที่ 17-24 กันยายน 2552 และวันที่ 28 ตุลาคม 2552 โดยเก็บรวบรวมขอมูลในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2552 ไดแก สํานักงาน
ป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 6 จั ง หวั ด ขอนแก น สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 7 จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม และทบทวนขอมูลจากรายงานผลการ
ดําเนินงานและฐานขอมูลตางๆ ในประชากรเปาหมายทั้งหมด 4 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลุมผูใหบริการในโรงพยาบาล และกลุมคนทํางาน
ดานเอดสทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
1. การสัมภาษณผูบริหาร
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดขอนแกน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

การดําเนินงาน
Technical review team ไดดําเนินการสัมภาษณผูบริหารในระดับเขต และ
ระดับจังหวัด
สัมภาษณหัวหนากลุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรค
เรื้อน ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17
กันยายน 2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สัมภาษณหัวหนากลุมโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค และโรค
เรื้อน ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 21
กันยายน 2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
สัมภาษณนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กันยายน
2552 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สัมภาษณหัวหนากลุมควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
สัมภาษณอาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 18
กันยายน 2552 ณ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สัมภาษณนักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี
สัมภาษณนักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
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กิจกรรม
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุบลราชธานี
องคการบริหารสวนตําบลหวยขยุง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
จังหวัดอุบลราชธานี

การดําเนินงาน
มั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ ศาลา
กลางจังหวัดอุบลราชธานี
สัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยขยุง อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหวยขยุง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สัมภาษณเจาหนาที่กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
จังหวัดอุบลราชธานี
การสนทนากลุมหนวยงาน/
Technical review team ไดดําเนินการสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรค ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในพื้นที่จังหวัด
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อุบลราชธานี ขอนแกน และอุดรธานี ซึ่งประกอบดวย
2.1 คณะอนุกรรมการเอดสจังหวัด การสนทนากลุมรวมกับคณะอนุกรรมการเอดสจังหวัดอุดรธานี จํานวน 5 คน
อุดรธานี
ประกอบดวย ตัวแทนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดสจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผูแทนทองถิ่นอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบกลุมงานควบคุมโรคและภัย
อุดรธานี
สุขภาพ งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค และงานวัณโรค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 คน วันที่ 22 กันยายน 2552
2.3 สํานักงานควบคุมปองกันโรค การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเอดส วัณโรคและ
ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเรื้อน สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 คน ในวันที่ 18 กันยายน 2552
2.4 สํานักงานควบคุมปองกันโรค
ที่ 6 จังหวัดขอนแกน

2.5 คลินิก TB-HIV สํานักงาน
ควบคุมปองกันโรคที่ 7 จังหวัด

การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบกลุมโรคเอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ วัณโรค และโรคเรื้อน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 2 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2552 ณ สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
การสนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคลินิก TB-HIV สํานักงานควบคุม
ปองกันโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 คน ในวันที่ 17 กันยายน
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กิจกรรม
อุบลราชธานี

การดําเนินงาน
2552 ณ สํานักงานควบคุมปองกันโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2.6 ศูนยอนามัยที่ 6 จังหวัด
ขอนแกน

การสนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ศูนยอนามัยที่
6 จังหวัดขอนแกน จํานวน 3 คน ในวันที่ 24 กันยายน 2552 ณ ศูนยอนามัย
ที่ 6 จังหวัดขอนแกน
การสนทนากลุมนักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 คน ในวันที่ 22
กันยายน 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

2.7 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อุดรธานี
2.8 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค จังหวัดอุบลราชธานี

2.9 โรงพยาบาลวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

2.10 โรงพยาบาลบานผือ

การสนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินกิ ARV และนักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ รวมจํานวน 3 คน ประกอบไปดวยพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ 1 คน และนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 2 คน ใน
วันที่ 18 กันยายน 2552 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัด
อุบลราชธานี
การสนทนากลุมรวมกับเจาหนาที่ผูดูแลกลุมผูติดเชื้อ (กลุมสะเดาหวาน)
จากโรงพยาบาลวารินชําราบ และประธานกลุมสะเดาหวาน รวมจํานวน 2
คน ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และประธานกลุมสะเดาหวาน 1 คน
ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การสนทนากลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยองครวม และกลุมผูติดเชื้อจาก
ศูนยองครวมโรงพยาบาลบานผือ จํานวน 6 คน ประกอบดวย พยาบาล
วิชาชีพ 2 คน สมาชิกศูนยองครวม 4 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ
โรงพยาบาลบานผือ จังหวัดอุดรธานี
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ภาคผนวกที่ 4 คําสั่งคณะทํางานวิชาการและคณะทํางานในพื้นที่
คําสั่ง
กรมควบคุมโรค
ที่ ๗๔๕ / ๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานวิชาการและคณะทํางานในพืน้ ที่
โครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔
-------------------------------------------------------------------อนุสนธิคําสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๕๑๑/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แตงตั้งคณะทํางานวิชาการ
และคณะทํางานในพื้นที่ โครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการ ปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ นั้น
บัดนี้ คณะทํางานดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงนี้ และมีการลาออกจากตําแหนงของรองประธาน
คณะทํางานวิชาการและคณะทํางานในพื้นที่ โครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการ ปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาเอดส แ ห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานวิ ช าการและ
คณะทํางานในพื้นที่ฯ (Technical Review Committee) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค กรม
ควบคุมโรคจึงขอยกเลิกคําสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๕๑๑/๒๕๕๒ และแตงตั้งคณะทํางานวิชาการและคณะทํางานใน
พื้นที่ โครงการวิจัยทบทวน (ครึ่งแผน) แผนยุทธศาสตรบูรณาการ ปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐๒๕๕๔ ใหม โดยที่มีการเพิ่มเติมรายชื่อคณะทํางานและบทบาทหนาที่ที่ครอบคลุมและชัดเจน ดังตอไปนี้
องคประกอบ
๑.

แพทยหญิงพัชรา ศิริวงศรังสรร

๒.
๓.
๔.
๕.

นายแพทยวิพุธ พูลเจริญ
รศ.ดร. ชนินทร เจริญกุล
นายสมพงษ เจริญสุข
แพทยหญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร

๖.
๗.
๘.

ผศ.ดร. สุคนธา คงศีล
ผศ.ดร.เพ็ญพักตร อุทิศ
ผศ.ดร.นพ. สุขุม เจียมตน

ผูอํานวยการสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
UNAIDS
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดส
แหงชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
คณะทํางาน

/๙..ผศ.ดร. อังสนา บุญธรรม
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-๒๙.
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ผศ.ดร. อังสนา บุญธรรม
ผศ.ดร. ทัศนีย ศิลาวรรณ
แพทยหญิงปยธิดา สมุทระประภูต
นางสาวกนกรัตน เลิศไตรภพ
นางโชติรส โสมนรินทร
นางสมใจ ประมาณพล
นางบุษบา ตันติศักดิ์
นางอรพรรณ แสงวรรณลอย
นางนิรมล ปญสุวรรณ
นางสาวนงลักษณ บุณยพุทธิ
นายแพทยสมบัติ แทนประเสริฐสุข
นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
นายบริพัตร ดอนมอญ
นายพงศธร จันทรเลื่อน
นางสาวตองพิศ ภิญโญสินวัฒน
นางสาวสุนีย ตาฬวัฒน
นางจิราพรรณ รัฐประเสริฐ
นางประดับพร ดวงอาจนา
นายเกียรติชัย สารเศวต
นางพรรณชนก อินทรหงษษา
นางสาวอนงคพร ประพันธวงค
นางสาวรุงฤดี เซ็นนันท
นางธัญญนรี ปยกุล
นางสุมาลี อมรินทรแสงเพ็ญ
นายแพทยภาณุมาศ ญาณเวทย
สกุล
๓๔ แพทยหญิงศิริลักษณ ไทยเจริญ

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูอํานวยการ กองควบคุมโรคเอดส สํานักอนามัย กทม.
กองควบคุมโรคเอดส สํานักอนามัย กทม.
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
UNICEF
WHO
Foundation for AIDS Rights (FAR)
เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย
MPLUS Thailand
มูลนิธิรักษไทย
มูลนิธิรักษไทย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแกน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

/๓๕. นางสุภาวรรณ แพรกทอง
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-๓๓๕ นางสุภาวรรณ แพรกทอง
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นางจุลจิรา จุลบล
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นางธีรานิตย สันติพฤทธิ์
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
นางวาสนา ยกสกุล
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
นางนิ่มอนงค ไทยเจริญ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นายเกรียงไกร ยอดเรือน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นางเยาวลักษณ ไชยานนท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
นางเอมอร กิตติธรกุล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
นางสาวเสาวนีย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
นางสุดี จารุพนั ธ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายเจริญสุข ชะโนวรรณะ
นางศศินันท อริยรัฐสินกุล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวนุชวรรณ บุญเรือง
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล

๕๑ นางสาวเพชรัตน ศิริสุวรรณ

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล

๕๒ นายกนกศักดิ์ วงศเปง

ศูนยวิจยั เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล

๕๓ นางสาวกิติยา พรมออน

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล

๕๔ นายสิทธิกร รองสําลี

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล

๕๕ นางอุษาวดี โถหินัง

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการประเมินผล
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คณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขาฯ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขาฯ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขาฯ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขาฯ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขาฯ

บทบาทหนาที:่
คณะทํางานวิชาการทบทวนครึ่งแผน (Technical Review Committee) มีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้:
๑. วางแผนการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ กําหนดทิศทาง และแนวทางการดําเนินการทบทวน
ประกอบดวย หัวขอ วิธีการ และแนวทางการวิเคราะหผลการทบทวน
๒. เตรียมแผนปฏิบัติการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ และประสานงานกับคณะทํางาน
๓. ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมเอกสารโครงการตางๆ รวมทั้งรายงานการติดตาม และรายงานผลโครงการ
๔. เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการทบทวนครึ่ง
แผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ
๕. ลงพื้นที่ใน ๘ จังหวัดเครือขาย (สคร. และ สสจ.) ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี
อุดรธานี สงขลา ภูเก็ต และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของในพื้นที่ รวมทั้ง
ทบทวนผลการวิเคราะหขอมูลจากการทบทวนเอกสารกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความถูกตองชัดเจน
ของการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล
๖. จัดทํารายงานสรุปผลการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแก
สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใหพิจารณาสรุปผลการทบทวน และใหขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงผลการทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตรบูรณาการฯ
๗. ปฏิบัติงานในหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๒

233/233

