
บทที่ 1 เอดส: วิกฤติของสังคม 
 

รายงานผูปวยเอดสเกิดข้ึนคร้ังแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2524 หลังจากนั้น 

เอดสก็ไดเปนปญหาที่เกิดข้ึนทั่วโลก ในปจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ. 2549) คาดวา มีประชากรทั่วโลกที่ติด

เชื้อและยังมีชีวิตอยูประมาณ 39.5 ลานคน (รายงานของUNAIDS: พ.ศ. 2549) พื้นที่ที่มีผูติดเชื้อ

อาศัยอยูมากที่สุดเปนประเทศในแถบทะเลทรายซาฮารา และทางตอนใตของทวีปอัฟริกา 

 สําหรับในประเทศไทย มีรายงานผูปวยเอดสรายแรกป พ.ศ. 2527 และคาดวาในปจจุบันนี้ 

(พ.ศ. 2549) มีผูติดเช้ือสะสมประมาณ 1 ลานคน ซึ่งคร่ึงหนึ่งเสียชีวิตไปแลว และยังมีผูติดเช้ือและ

ผูปวยเอดสที่มีชีวิตอยูประมาณ 5 แสนคน หากประเมินสถานการณปญหาเอดสจากจํานวนผูติดเชื้อ

รายใหม คาดวามีประมาณปละ 15,000 ราย 
ผูติดเชื้อสวนมากจะประสบกับปญหาตาง ๆ ไดแก  

 ปญหาดานจิตใจเมื่อมีการตรวจพบวาติดเช้ือ ผูติดเช้ือมักเกิดความเครียดอยางมาก 

 การถูกละเมิดสิทธิ เชน การใหออกจากงานเมื่อพบวาติดเช้ือ หรือ การถูกรังเกียจจากคน

รอบขางอยางไมมีเหตุผล ฯ 

 ภาระในการดูแลรักษาอาการปวย แมวาภาครัฐจะสนับสนุนคารักษาพยาบาล คายาและ

การตรวจตาง ๆ แลว แตผูติดเชื้อและครอบครัวก็ยังมีความจําเปนที่จะตองเสียคาใชจาย

อ่ืน ๆ เพื่อใหเขาถึงบริการ 

นอกจากนี้ สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวของผูติดเชื้อก็ไดรับผลกระทบเชนกัน เชน ผูสูงอายุที่

ตองอยูอยางโดดเด่ียวเนื่องจากบุตรหลานเสียชีวิตจากเอดส เด็กกําพราที่พอแมเสียชีวิตจากเอดส ผู

ไดรับผลกระทบจากเอดสเหลานี้ ตางประสบปญหาอยางหนักหนวง เชน ปญหาการถูกรังเกียจ การ

เลือกปฏิบัติจากชุมชน ผูสูงอายุที่ขาดผูดูแลอุปการะ ปญหาดานเศรษฐกิจในครอบครัวทําใหเด็กที่

ไดรับผลกระทบจากเอดสไมสามารถไปโรงเรียนได เปนตน 

จากสถานการณเอดสขางตน จะเห็นไดวา ในระยะเวลาเพียงประมาณ 25 ปเทานั้น เอดส ได

คราชีวิตผูคนไปเปนจํานวนมากมายมหาศาล และยังกอใหเกิดความทุกข ทั้งในกลุมผูติดเชื้อ ผูปวย 

และกลุมผูไดรับผลกระทบจากเอดส นอกจากนี้ ปรากฏการณที่สําคัญ ไดแกการที่ยังคงมีผูติดเชื้อราย

ใหมเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งหากยังคงเปนอยูเชนนี้ ปญหาซ่ึงเปนผลตอเนื่องที่เกิดข้ึนก็ไมอาจลดลงได

เลย ถือไดวา เอดสเปนวิกฤติการณที่สงผลกระทบกับผูคนจํานวนมาก และเปนวิกฤติการณที่

จําเปนตองไดรับการแกไขโดยเร็ว 

 โดยขอเท็จจริงแลว ปญหาเอดสสามารถปองกันและจัดการได หากมีการทําความเขาใจ และ

มีดําเนินงานที่ตรงเปา และมีประสิทธิภาพ จะชวยลดจํานวนผูติดเชื้อรายใหมได และยังสามารถชวย

ใหผูติดเช้ือ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดสใชชีวิตอยูรวมกันในชุมชนไดอยางปกติสุข 



 เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเอดสที่จําเปนตอการดําเนินงานดานเอดสที่จะชวยใหผูวา
ราชการจังหวัด (ผูวา ฯ) สามารถจัดการในงานปองกันและการแกไขวิกฤติการณปญหาเอดส
ในจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดเปนผลดีตอประเทศ  
มี 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ความเขาใจตอปญหาเอดส 

กลุมคนที่เปราะบางตอการมีพฤติกรรมเส่ียง และ การติดเช้ือเอช ไอ วี 2. 

3. การดูแลผูติดเช้ือ ผูปวย ผูไดรับผลกระทบจากเอดสและครอบครัว 

โดยแตละเร่ืองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1. ความเขาใจตอปญหาเอดส 

รูปประกอบ 

 

 เอดส หรือ AIDS (Acquired Immonodeficiency Deficiency Syndrome) เปนกลุมอาการ

เจ็บปวยที่เกิดข้ึนเพราะรางกายไดรับเช้ือ เอช ไอ วี (HIV) โดยเช้ือเอช ไอ วี จะเขาไปทําลายเม็ดเลือด

ขาว ที่เปนแหลงสรางภูมิคุมกันโรค เมื่อภูมิคุมกันลดลง ทําใหผูติดเช้ือ ปวยดวยโรคที่ปกติแลวสามารถ

ตอตานกับเชื้อโรคนั้น ๆ ได เรียกวาปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส นอกจากนี้ยังอาจจะเปนมะเร็งบาง

ชนิดไดงาย สาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดข้ึนจากโรคติดเช้ือฉวยโอกาสตางๆ   

เช้ือเอช ไอ วี ทําใหเกิดโรคในคนเทานั้น ไมสามารถทําใหเกิดโรคในสัตวอ่ืน เช้ือเอช ไอ วีเม่ือ

ออกนอกรางกายคนแลวไมสามารถทนสภาพแวดลอมภายนอกได อาจมีชีวิตไดนานเปนช่ัวโมงหรือ

เปนวันเทานั้น เชื้อ เอช ไอ วี ยังถูกทําลายไดดวยสบู หรือ น้ํายาฆาเชื้อตางๆ เชน น้ํายาซักผาขาว  การ

ติดตอของเช้ือเอช ไอ วี ติดตอโดยทางเพศสัมพันธ ทางเลือด และติดตอจากแมสูลูก สําหรับผูติดเชื้อ

สวนใหญในประเทศไทย ติดจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย 

 อยางนี้ ไมติดเอดส 

- การสัมผัสภายนอก เชน การจับมือ การโอบกอด การหอมแกม  

- การจูบ (ยกเวนมีแผลในชองปาก จูบแบบรุนแรง) 

- ยุงกัด แมลงกัด 

- การใชหองน้ํารวมกัน 

- การใชวัสดุส่ิงของรวมกัน เชน จาน ชาม ชอน ถวยน้ํา ฯลฯ  

- การรับประทานอาหารรวมกัน  

- การพูดคุย การหายใจรดกัน  

 เอดสไมใชปญหาทางสาธารณสุขเทานั้น แตเปนปญหาของทุกคนในสังคม 
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 ประชาชนจํานวนมากยังคิดวา เอดสเปนปญหาทางการแพทย หรือปญหาทางสาธารณสุข 

ทั้งที่โดยขอเท็จจริงแลว ปญหาเอดสเปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของ

ประชาชน ตลอดจนปจจัยที่เอ้ือใหประชาชนมีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือ และเมื่อเกิดการติดเชื้อข้ึน 

เอดสก็ยังกอใหผลกระทบในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานสิทธิ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น การปองกัน

และแกไขปญหาเอดส ตองมุงเนนที่มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ พฤติกรรม ของประชาชน เปนหลัก 

ซึ่งจะตองดําเนินการควบคูกันไประหวางการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การลดความเส่ียงตอการติด

เชื้อ และการจัดการดูแล และสนับสนุนใหผูติดเช้ือ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดส เขาถึง

บริการตาง ๆ ที่จําเปนไดโดยสะดวก โดยถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานประการหนึ่ง  

 การผลักดันนโยบายเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับความรู 

การผลักดันนโยบายเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับชองทางการติดตอของเช้ือ

เอช ไอ วี เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการ

ติดตอของเช้ือเอช ไอ วี หากประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การมีพฤติกรรมเส่ียงก็จะลดลง 

การติดเช้ือรายใหมก็จะลดลงดวย  

สวนแนวคิดที่ตองการสรางภาพปญหาเอดสที่เนนความนากลัวเปนหลักเพื่อกระตุนใน

ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น จะไดผลในระยะส้ัน เนื่องจากประชาชนจะไมสามารถเชื่อมโยง

พฤติกรรมเสี่ยงกับการติดเชื้อเอช ไอ วี ได ดังนั้น การรณรงคดวยการสื่อสารดวยภาพหรือขอความที่

เนนใหประชาชนกลัว จะไมไดประโยชน 

ในทางตรงกันขาม การส่ือสารใหประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงตอการติดเช้ือในการมี

พฤติกรรมเส่ียงอยางใดอยางหนึ่ง จะตองเปนไปอยางตรงไปตรงมา และชัดเจนเพียงพอ และยังตองให

ส่ือที่เผยแพรมีความสอดคลองกับความรับรูของประชาชนกลุมเปาหมายแตละกลุมดวย  

นอกจากนี้ เนื่องจากคนในสังคมโดยทั่วไป ยังมีความวิตกกังวล กลัว เช้ือเอช ไอ วี โดยเขาใจ

ผิดไปวา เชื้อเอช ไอ วี อาจจะติดกันไดโดยงาย สงผลใหผูติดเชื้อไดรับผลกระทบในดานการเลือก

ปฏิบัติ การถูกรังเกียจจากผูคนในสังคม โดยปราศจากเหตุผล ในประเด็นนี้ ก็จะตองมีการส่ือสารให

ประชาชนมีความรู ความเขาใจเพียงพอดวยเชนกัน เพื่อแกไขความเขาใจผิดที่เกิดข้ึน 

โดยสรุปแลว การเสริมสรางความรู ความเขาใจ ดานเอดส จะตองครอบคลุมทั้งเพื่อใหเกิด

พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการติดเช้ือ และ มุงใหประชาชนไมนําสถานภาพการติดเชื้อเปนเหตุให

รังเกียจ แบงแยก หรือเลือกปฏิบัติตอกัน 
2. กลุมคนท่ีเปราะบางตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง และ การติดเชื้อเอช ไอ วี 

โดยทั่วไป คนทุกคนมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอช ไอ วี ได แตมีประชากรที่อยูในภาวะ

เปราะบางตอการมีพฤติกรรมเส่ียง (Vulnerability) มากกวาประชากรท่ัว ๆ ไป เปนกลุมที่อยูภายใต

แรงกดดันทางสังคมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจเปนเปนปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ทําใหมีโอกาสที่
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3. การดูแลผูติดเชื้อ ผูปวย ผูไดรับผลกระทบจากเอดสและครอบครัว 
จากจํานวนผูติดเช้ือที่มีชีวิตอยูในประเทศไทยในปจจุบัน ประมาณ 500,000 คน ผูติดเช้ือ

เหลานี้ตองการบริการตรวจและการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง เมื่อระดับภูมิคุมกันลดลงหรือปวยก็

ตองการยาตานไวรัส เม่ือไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง ผูปวยจะกลับมามีสุขภาพดี นอกจากดานการ

รักษาพยาบาลแลวยังตองการการสนับสนุนดูแลดานอาชีพ การงาน เพื่อใหมีรายไดมาจุนเจือ

ครอบครัวตามสมควร 

ผูติดเชื้อ และผูปวยบางราย ถูกละเมิดสิทธิในดานตาง ๆ ดังนั้น การคุมครองสิทธิ จึงมีความ

จําเปนที่ตองดําเนินการใหครอบคลุมผูติดเช้ือ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดสดวย 

ปญหาที่พบในเด็กกําพราอันเนื่องจากเอดสซึ่งคาดวามีมากกวา 350,000 คน ไดแก การไม

สามารถเขาเรียนตอเนื่องได เนื่องจากขาดทุนทรัพย การขาดผูอุปการะ อบรมส่ังสอน เปนตน ซึ่งเปน

ปญหาระยะยาวที่ตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง สําหรับผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากเอดส มักเปน

ปญหาการขาดผูอุปการะดูแล ซึ่งจําเปนตองมีการจัดบริการที่เหมาะสมใหเชนกัน 
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บทที่ 2: รวมพลัง พลกิวกิฤติเอดสใหเปนโอกาส 
การดําเนินงานปองกันเอดส เปนภาระของทุกหนวยงานในทุกระดับ ทุกชุมชน ที่จะชวยกัน

เผยแพรความรู ความเขาใจในเร่ืองเอดส ตลอดจนวิธีการปองกันเอดสที่ถูกตอง และ สงเสริมการ

เขาถึงอุปกรณในการปองกันการติดเชื้อ เชน การใชถุงยางอนามัยไดอยางถูกตอง ใหกับบุคคลที่อยู

ภายใตการดูแล ใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไมเส่ียงตอการติดเชื้อ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เนนให

ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญตอการตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี และการอยูรวมกันกับผูติดเชื้อ

อยางปกติสุขในชุมชน 

ในสวนของการดูแลและแกไขปญหาเอดส ประกอบดวยงานยอย ๆ ทั้งการดูแลทางดาน

สุขภาพกาย ใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดบริการควรเปนไปอยางตอเนื่อง และครอบคลุม โดยทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน จะตองเขามารวมกันจัดบริการ จึงจะสนับสนุนใหผู

ติดเช้ือ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดสสามารถเขาถึงบริการที่มีประสิทธิผล   

 แผนบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 กําหนดเปาหมาย

ยุทธศาสตรในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสไวดังนี้ 

1. ลดจํานวนผูติดเช้ือรายใหมลงคร่ึงหนึ่งจากที่เคยคาดประมาณไว 
2. ผูปวยเอดสไดรับบริการดานการรักษาพยาบาลอยางครอบคลุม และทัว่ถึง 

3. ผูติดเช้ือ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดส ไดรับบริการดานสังคมอยางนอย รอยละ 

80 ของผูที่จําเปนตองไดรับบริการดังกลาว 

ในการดําเนินงานเอดสทั้งในดานการปองกัน และการแกไข ใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร

ขางตน ตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน ในทุกระดับ ต้ังแต หนวยงานในระดับจังหวัด องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน กลุมผู

ติดเช้ือและครอบครัว จึงจะประสบความสําเร็จได 

 มีความจําเปนอยางยิ่งที่ การดําเนินงานดานเอดสโดยเฉพาะหนวยงานในระดับจังหวัดตอง

ดําเนินการอยางเขมแข็ง กระตือรือรน ใหคําแนะนําและการสนับสนุนดานตาง ๆ แกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น องคกรชุมชน และ องคกรอ่ืน ๆ ในพื้นที่ ใหมีความเขาใจ และตระหนักวา ปญหาดาน

พฤติกรรมเส่ียงตอการติดเชื้อ ตลอดจนปญหาผลกระทบจากเอดส เปนปญหาของชุมชน และยังตอง

สงเสริมใหองคกรในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มข้ึน จนสามารถจัดการกับงานเอดสไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ 
 แนวทางที่สําคัญในการดําเนินงานในระดับจังหวัด ไดแก 

1. ใชทัศนคติเชิงบวกในการดําเนินงานเอดส  
การใชทัศนคติเชิงบวก ไดแก การมีทัศนะแบบมนุษยนิยมในการพิจารณาปญหา เช่ือมั่นและ

ใหโอกาสคนทุกคนในทุกกลุม ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและของกลุม เชน เชื่อมั่นในกลุม
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2. วิเคราะหปญหา และ ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในจังหวัดอยางครอบคลุม และ

ตอเนื่อง 

 จังหวัดควรมีทีมงานและกลไกท่ีสามารถจัดหาขอมูล และวิเคราะหปญหาทั้งในสวนที่เปน

ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ที่เอ้ือใหคน หรือ กลุมคน เกิดพฤติกรรมเส่ียงไดโดยงาย และพิจารณากลุม

ประชากรที่มีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือ ตลอดจนกลุมผูติดเช้ือ ผูปวย และ ผูไดรับผลกระทบจาก

เอดส เพื่อใหสามารถวางแผนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสไดอยางเหมาะสม และ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. การพัฒนานโยบาย และการประสานงานในระดับจังหวัด 

 จังหวัดสามารถใชประโยชนจากคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด ใน

การพัฒนานโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และการประสานงานระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด 

ใหเกิดเปนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ได ทั้งนี้ ควรมีการทบทวน เพิ่มเติมองคประกอบของ

อนุกรรมการใหครอบคลุมองคกรตาง ๆ ที่มีบทบาทในการดําเนินงานใหเขามามีสวนรวมในการ

พิจารณาและการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการ ฯ 

4. จัดใหมีการติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลจะเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการบริหารจัดการงานเอดสในระดับ

จังหวัด วาการดําเนินงานตามแผน และ ผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 

 ทั้งนี้ หากจังหวัดสามารถระดมหนวยงานและองคกรตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานดานเอดสไดอยางเปนจริงแลว ผลการดําเนินงานทั้งในดานการปองกัน และการดูแลแกไข

ปญหาเอดสจะประสบผลสําเร็จอยางมากเชนกัน 

5. เสริมสรางภาคีความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ 

การมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรเอกชนสาธารณประโยชน กลุมผู

ติดเช้ือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาควิชาการ และองคกรชุมชนอ่ืน ๆ ใหเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินงานดานเอดส โดยเปนภาคีเครือขายความรวมมือที่เสมอภาค 
ผลจากการดําเนินงานรวมกันจะสงผลตอจังหวัดดังนี้  
1. ชวยใหประชาชนในพ้ืนที่ปลอดจากปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือเอช ไอ วี  

2. ประชาชนในพ้ืนที่ติดเช้ือเอช ไอ วี นอยลง ทําใหมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวย สามารถสรางสรรค

ผลผลิตใหจังหวัดไดตามปกติ 
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3. ผูติดเชื้อ ผูปวย เด็กกําพราจากเอดส ผูสูงอายุ และผูไดรับผลกระทบจากเอดสจะไดรับการ

ดูแลอยางเปนระบบ ครบวงจร สามารถใชชีวิตในชุมชนไดอยางเปนปกติสุข เปนการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน 

4. ภาระงานบริการดานสังคม สวัสดิการและ บริการทางการแพทย ลดลงในระยะยาว 

บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ มีความเขาใจและตระหนักในบทบาทของตนเอง ในการใหบริการดูแลผูติด

เชื้อ ผูปวยเอดส เด็กกําพราจากเอดส ผูสูงอายุ และผูไดรับผลกระทบจากเอดส ไดรับการดูแล ทําให

สังคมเกิดความสงบสุข ไมมีความขัดแยง ไมมีการละเมิดสิทธิ หรือ การเลือกปฏิบัติดานเอดส    
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บทที3่: ศักยภาพของจังหวัดในการทํางานดานเอดส 
 จังหวัด มหีนวยงาน และ มกีลไกระบบงานที่สามารถดําเนินงานดานเอดสใหบังเกิดผลในการ

ปองกนัและแกไขปญหาเอดส  โดยมีผูวาราชการจงัหวดั  เปนผูนาํและสงเสริมสนับสนุนเพื่อให

ประชาชนอยูดีมีสุข ปลอดภัยจากเอดส และ ผูติดเช้ือตลอดจนผูไดรับผลกระทบไดรับการดูแล  

ในการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาเอดสเกี่ยวของกับทุก ๆ ฝาย ดังนัน้ จงัหวัดควรนํา

ทรัพยากรทีม่อียูในจังหวัดมาใชในการดําเนินงานอยางเต็มที่    
ศักยภาพของจังหวัด :  ปจจัยนาํไปสูความสําเรจ็ในการปองกันและแกไขปญหาเอดส 

คน   ความรวมมือของพหุภาคีที่มีความหลากหลายอาชีพ   โดยผูวาราชการจงัหวดัเปนบุคคล

สําคัญที่ใหชวยสนับสนุนใหเกิดแนวคิดรวมกัน   อุดมการณเดียวกัน   เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวน

ทัศนทั้งของภาครัฐและชุมชน ที่มุงไปสูการปองกันและแกไขปญหาเอดส 

ทุน   การปองกันและแกไขปญหาเอดส มีความจาํเปนตองระดมงบประมาณจากภาครัฐและ

เอกชน   บริษทัหางราน   สมาคม  สโมสร   รวมทัง้ทุนทางสังคมอ่ืนๆ  มาบูรณาการรวมกนั 

การจัดการ   การปองกันและแกไขปญหาเอดสที่ดีทุกส่ิงทุกอยางตองมีการเช่ือมโยง สัมพันธ

กันเปนระบบ มีความตอเนื่อง ที่สําคัญทกุภาคสวนตองใหความรวมมอื ระดมสรรพกําลังทุกดาน ทั้ง

ภาคประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน  ขาราชการ  และองคกรทองถิ่น  หากทุกคนมองเห็นปญหาเอดสเปน

เร่ืองใกลตัวของทกุคนทุกครอบครัว  การมสีวนรวมของคนในชุมชนในการชวยประชาสัมพนัธ  การจัด

เวทีประชาคมเพื่อคิดคนหาวิธกีารตาง ๆ ก็เปนจุดเร่ิมตนในการปองกนัและแกไขปญหา  

 โอกาส   ทองถิ่นและจังหวดัมีศักยภาพดานการบริหารจัดการทรัพยากร และความพรอมใน

การเปนผูนาํ และสามารถรับการสนับสนนุจากสวนกลางในดานวิชาการ

เทคนิควธิีในการปองกนัโรคเอดส   
เหลียวมอง : จังหวัดเรามใีครบาง และทําอะไรไดบาง 
1. ใครจะชวยทาํความเขาใจใหประชาชนทุกรุนทกุวยั รูจักเอดส  รูวิธีปองกันการติดเชื้อ

เอช ไอ วี เขาถึงอุปกรณปองกัน รวมทั้งการชวยเหลือ ดูแล ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดสและ
ผูไดรับผลกระทบ 
 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยในพืน้ที ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรชุมชน องคกรภาค

ธุรกิจเอกชน องคกรเอกชนสาธารณประโยชน รวมทัง้กลุมและเครือขายผูติดเช้ือ สามารถ

ชวยกนัสงเสริมใหเจาหนาทีใ่นหนวยงาน และประชาชนที่เกีย่วของ มคีวามรูความเขาใจ

เร่ืองเอดสเพิ่มมากข้ึน และสนับสนนุงบประมาณหรือดําเนนิโครงการการเขาถงึอุปกรณ

การปองกนั เชน ถงุยางอนามัย ฯ  

 ลักษณะการดําเนนิงานอาจเปนการสอดแทรกสาระเก่ียวกับความรู ความเขาใจ ดาน

เอดส และพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือ ใหแก เจาหนาที่ในหนวยงาน หรือประชาชนที่มา
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 หนวยงานเหลานี ้ยังมีสวนชวยจัดบริการดูแลผูติดเช้ือ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจาก

เอดส ตามบทบาทหนาที่และลักษณะงานที่เกีย่วของ ซึ่งอาจเปนการดูแลใหคําปรึกษา 

การดูแลทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตามสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย 
2. ใครจะชวยจดัทัพ เสริมทมี เปนแกนกลาง ชวยประสานองคกรตางๆ  

หันมาจับมือรวมกนัเปนเครือขาย 
 คณะอนุกรรมการปองกนัและแกไขปญหาเอดสจังหวัด เครือขายการดําเนนิงานของ

องคกรเอกชนสาธารณประโยชน และ เครือขายผูติดเช้ือ ฯ 
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บทที่ 4 : บทบาทของผูวาฯ ในงานเอดส 
 การปองกนัและแกไขปญหาเอดสจะประสบความสาํเร็จได ตองอาศัยความเขาใจและความ

รวมมือจากทกุฝายที่เกีย่วของ และ ผูวาราชการจงัหวัด สามารถแสดงบทบาทเปนผูนําใหทกุภาคสวน

ในจังหวัด และเปนผูสนับสนุนใหทองถิน่ เขามารวมกนัดําเนนิงานดานเอดสอยางจริงจัง  

 บทบาทที่ผูวา สามารถทําได  ไดแก 

 1. การพูดคุย สนทนาแลกเปล่ียนปญหาเอดส และการดําเนนิงานดานเอดสในพื้นที่  

 ผูวา ฯ สามารถสอบถามจากหนวยงานตาง ๆ ใหพูดคุยแลกเปล่ียนกนัในเร่ืองปญหาทาง

สังคมและพฤติกรรมที่สงผลตอการติดตอของเอดส ปญหาสถานการณเอดสในพื้นที่ ตลอดจน ปญหา

ผลกระทบจากปญหาเอดสที่เกิดข้ึน รวมทั้ง การดําเนนิงานเพื่อปองกนัและแกไขปญหาที่หนวยงาน

ตาง ๆ ในจงัหวัด และปญหาในการดําเนนิงานที่สมควรไดรับการแกไข 

 การพูดคุยเร่ืองเอดสเปนประจําจะเปนปจจัยกระตุนใหทกุสวนราชการ รวมทั้งหนวยงานทาง

วิชาการ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตลอดจนองคกรชุมชน และประชาชนในพืน้ที ่เกิดความ

ต่ืนตัวที่จะรวมมือกันทาํงานรวมกนัอยางแข็งขัน และตอเนื่อง และยังเปนเวทีแลกเปล่ียนขอมูลดาน

สถานการณสภาพปญหา สภาพการดําเนนิงาน และ ผลกระทบ เพื่อใหผูเกีย่วของในจังหวัดไดเรียนรู

และแสวงหาหนทางในการดําเนนิงานใหมปีระสิทธิภาพ และ มีผลเพิม่มากข้ึน 

 ผูวาฯ สามารถเลือกใชเวทตีาง ๆ ที่มีอยูแลวในจังหวัด เชน การประชุมรวมกับหัวหนาสวน

ราชการในจังหวัด การประชุมรวมกนักับองคกรปกครองสวนทองถิน่ การประชุมคณะอนุกรรมการ

ปองกนัและแกไขปญหาเอดสจังหวัด หรือ จัดใหมีการประชุมเปนการเฉพาะ ที่จะเปดประเด็นในการ

พูดคุยกนัเร่ืองเอดสระหวางสวนราชการตาง ๆ และหนวยงานที่เกีย่วของ หรือแมกระทั่ง การพูดคุย

หารือกนัอยางไมเปนทางการในหมูผูเกี่ยวของ ก็จะเปนประโยชนเชนเดียวกนั 
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ประเด็นหารอืเรื่องเอดสระดับจังหวัด 
ประเด็นและเร่ืองทีน่ํามาพูดคุย หารือกัน ควรจะตองครอบคลุมประเด็นตาง ๆอยางรอบดาน 

ใหทนักับสถานการณปญหาเอดสในพืน้ที ่ตัวอยางประเด็นที่ผูวา ฯ สามารถหยิบยกมาพูดคุยกนัทั้งใน

แบบที่เปนประเด็นในวาระการประชุม หรือ การสนทนากันแบบไมเปนทางการ มีดังนี ้

(1) ปจจัยทีท่ําใหเอดสติดตอกันมาก และการดําเนนิงาน เชน  

- ความรูความเขาใจดานเอดสของประชาชนกลุมตาง ๆ ในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิง่

กลุมประชากรที่เปราะบาง เขาไมถึงบริการดานการปองกันเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพนัธ และที่มพีฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส 

- โครงการดานเอดสและการปองกนัในประชากรกลุมตาง ๆ เชน โครงการ AIDS 

Standard Organization (ASO), โครงการสงเสริมการใชถุงยางอนามัย 100 % และ

โครงการเยาวชนรุนใหมกับการปองกนัแกไขปญหาเอดส  เปนตน 

- การรณรงคปองกนัเอดสในประชากรทัว่ไป และในกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยผานทาง

ส่ือสารมวลชนในรูปแบบตาง ๆ หรือ ส่ือที่เขาถงึกลุมเปาหมายเฉพาะในพืน้ที่ รวมทั้ง

การรณรงค ในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน วนัรณรงครวมใจตานภัยเอดส (วันเอดสโลก 

ซึ่งตรงกับวันที ่1 ธันวาคม) และวันวาเลนไทน  

- การดําเนินงานดานเอดสและเพศศึกษาในระบบการศึกษา  

- ความรวมมือของสถานบริการทางเพศและสถานบันเทิงตางๆ ในการสงเสริมการใช

ถุงยางอนามัย และ การสนับสนุนใหเกิดการใชถุงยางอนามัย 

- สถานการณกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการดําเนินงานปองกันและ

ควบคุมกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในจงัหวดั 

- การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของประชาชนในจังหวัดเพื่อรวมมือกันในการจัด

กิจกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงทางสังคมและพฤติกรรมของประชาชนในพืน้ที่เพื่อปองกนั

เอดส 

- การสงเสริมและสนับสนุนถงุยางอนามัยในประชากรกลุมตาง ๆ เชน โครงการถงุยาง

อนามยั 100 % โครงการกองทนุถงุยางอนามยั โครงการสนับสนนุเคร่ืองจําหนาย

ถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ ตลอดจนความครอบคลุมของบริการ 

- ฯลฯ 

(2) สถานการณดานเอดส และการดําเนินงานดานการดูแลและรักษาพยาบาล 

- อัตราการติดเช้ือเอดสในประชากรกลุมตาง ๆ และแนวโนม 

- จํานวนผูปวยเอดสที่มีรายงาน ตลอดจนจาํนวนผูติดเช้ือเอดสและผูปวยเอดสที่เขาถงึ

บริการ และแนวโนม 
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- การบริการดานการรักษาทั้งการรักษาดวยยาตานไวรัส และการรักษาโรคแทรกซอน

ตาง ๆ ในพืน้ที่ ทั้งที่โรงพยาบาลระดับจังหวัด อําเภอ และสถานีอนามัย รวมไปถึง

สภาพปญหาในการจัดบริการตาง ๆ เพื่อใหผูติดเช้ือ และผูปวยเขาถงึบริการดานการ

ดูแล และการรักษา เชน บริการใหคําปรึกษา (Counseling) การตรวจเลือดโดยสมัคร

ใจ  การรักษาพยาบาล การติดตามผลการรักษา และการปองกนัการติดเช้ือเอดสใน

กลุมผูติดเช้ือและครอบครัว อยางครอบคลมุและทั่วถึง 

(3) ผลกระทบจากปญหาเอดส และการดําเนนิงานเพื่อลดผลกระทบ 

-  ปญหาเด็ก ผูสูงอาย ุและครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากเอดส รวมทั้งปญหาเด็ก

กําพราทีพ่อและ/หรือแม เสียชีวิตจากเอดส เชน การเรียนอยางตอเนื่องในเด็ก ปญหา

ดานอาชีพ และรายได ในครอบครัว การขาดผูอุปการะในกลุมผูสูงอายุ 

ปญหาดานการละเมิดสิทธิดานเอดสตาง ๆ ที่เกิดข้ึน -  

- การจัดบริการดูแลผูไดรับผลกระทบจากเอดส เชน การสนับสนนุทุนการศึกษาและ

การดูแลอยางตอเนื่องแกเด็กกําพรา ฯ 

 2. การสนับสนุนใหมีการวิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางในการปองกันและแกไข

ปญหาเอดสทีส่อดคลองกับบริบทของจังหวัด 

 ผูวาฯ สามารถมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญ หรือ นกัวิชาการ ในหนวยงานที่เกี่ยวของพจิารณา

และวิเคราะหขอมูลดานเอดส เพื่อนําเสนอภาพของปญหาที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน และเสนอแนะแนว

ทางการดําเนนิงานที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัด  

 3. จัดต้ังหนวยประสานงานดานเอดสในจังหวัด 

 หากจังหวัดมหีนวยงานทีเ่ปนหนวยงานกลางทําหนาทีป่ระสานและผลักดันนโยบายดานเอดส 

ก็จะชวยใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในจังหวัดบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยาง

จริงจัง ซึ่งผูวา ฯ สามารถจัดต้ัง หรื อมอบหมายใหมหีนวยงานประสานงานดานเอดส ในจงัหวัดได 

รูปแบบที่สามารถดําเนินการได เชน การจดัต้ังศูนยปฏิบติัการดานเอดสในจังหวัด (ซึง่อาจเรียกชื่อ

แตกตางกนัตามความเหมาะสม) โดยระดมบุคลากรจากหนวยงานมารวมกนัทํางาน ทั้งนี้ อาจเปน

หนวยงานที่ต้ังข้ึนใหมเปนการภายใน หรือมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด หรือสํานกังานสาธารณสุข

จังหวัด เปนผูดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย ฯ นี้ก็ได 

 4. การสนับสนุนใหทกุหนวยงานวางแผนและจัดงบประมาณการดําเนนิงานดานเอดส 

 ผูวา ฯ สามารถมอบหมายใหทกุหนวยงานจัดทาํแผนงานดานเอดส ใหสอดคลองกับหนาที่

ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ซึง่หนวยงานควรจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณปกติมาใช

ดําเนนิงานดานปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนใหมกีารประสานแผนซ่ึงกันและกัน 
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 5. การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่จัดสรรงบประมาณ และมีสวนรวมในการ

ดําเนนิงานดานเอดส 

 ผูวา ฯ สามารถใชเวทีในการพูดคุย กับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือ สงผาน

แนวนโยบายของรัฐบาลทีเ่กีย่วของ เพื่อช้ีแนะใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทุกระดับตระหนักถึง

ปญหาเอดสทีส่วนทองถิ่นจะตองเขามารวมดําเนนิงาน ตลอดจนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิน่จัดสรรงบประมาณใหแกการดําเนนิงานดานเอดส ทัง้ทางดานการปองกนั การดูแล และการลด

ผลกระทบจากเอดสในกลุมประชาชนที่อยูในทองถิน่นัน้ ๆ  

 6. ใหความสําคัญ ใหกําลังใจ แกผูปฏิบัติงาน และผูติดเช้ือ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจาก

เอดส 

 ผูวา ฯ สามารถจัดกิจกรรม และใหเวลากบังานเอดส เพือ่แสดงใหคณะผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน 

เจาหนาที ่ผูติดเช้ือเอดส ผูไดรับผลกระทบจากเอดส ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักถงึความสําคัญ

ของปญหาเอดส  

 ผูวา ฯ สามารถไปเยี่ยมผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดส ที่เปดเผยตนเอง 

ซึ่งสถานที่ที่จะไปเยี่ยมก็มีหลายแหงที่สามารถเลือกไดตามความเหมาะสม  

 ผูวา ฯ สามารถไปตรวจเยี่ยมประชาชน และกลาวถงึปญหาความเส่ียงตอการติดเช้ือเอดสที่

ประชาชนควรตระหนัก และชวยกนัลดเงื่อนไขที่นาํไปสูพฤติกรรมเส่ียง และยังสามารถพูดถงึการอยู

รวมกันกับผูติดเช้ือไดอยางปกติสุขโดยไมตองมีการรังเกยีจหรือแบงแยกประการใดใด รวมทัง้ให

ประชาชนชาวบานชวยกันโอบอุมดูแลผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดส โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง เด็ก และผูสูงอาย ุ

 ผูวา ฯ สามารถไปตรวจเยี่ยมหนวยราชการ พูดคุยใหกําลังใจกับขาราชการ และเจาหนาทีท่ี่

ปฏิบัติงานดานเอดส ทั้งทางดานการปองกัน และการดูแลรักษา ใหชวยกนัปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง

ตอไป  

 7. ติดตามผลการดําเนินงานดานเอดส 

 ผูวา ฯ อาจใชเวทีในการพูดคุย สนทนากับหนวยงานตาง ๆ โดยกาํหนดประเด็นใหมกีาร

รายงานผลการดําเนินงานและการประเมนิผลเปนระยะ ตามชวงเวลาที่เหมาะสม เชน เปนรายเดือน 

รายไตรมาส หรือรายป หรือกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน เปนตน  

 ผลการดําเนินงาน และขอมลูที่ไดจากการประเมินผล จะเปนขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดการ

ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึนตอไป 
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