
รายงานสมัชชา กพอ.ปี  2560 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน  

@ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี 

 

 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน  

1.เป้าหมายการท างาน 3 ศูนย์ และนโยบาย 90 90 90 โดย พญ.อจัรา ธีรรัตน์กลุ ศนูย์ความร่วมมือ

ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสขุ (TUC) 

 (ดสูไลด์ประกอบ) 

สถานการณ์การตดิเชือ้ฯ รายใหม่  

- หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ ปี พ.ศ.2547 – 2559 ส ารวจโดยส านกัระบาดวิทยา ดแูนวโน้ม

ความชกุในการตดิเชือ้ฯ คือ ใน 100 คนมีคนตดิเชือ้ฯ ก่ีคน แม้ความชกุยงัไมส่งูมาก หรือ 

0.43% แตก็่ยงัไมล่ดลง ทัง้ยงัมีการติดเชือ้ฯ รายใหมท่ี่ 16 คนใน 1,000 คน  

- ทหารใหมก่องประจ าการ อาย ุ20 – 24 ปี ในปีเดียวกนั ความชกุไมล่ดลง คือ 0.6% เม่ือเทียบ

กบั 10 ปีก่อน และมีการตดิเชือ้ฯ รายใหมเ่ป็น 0.43% 

- อยา่งไรก็ดี การดวู่าติดเชือ้ฯ รายใหม ่คือไมเ่กิน 1 ปี ด้วยการเช็คแอนตบิอดีต้วัท่ีจะเกิดขึน้

เฉพาะการติดเชือ้ฯ เฉียบพลนัเทา่นัน้  

ผลการเฝ้าระวังความชุกของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  

- ใน 3 จงัหวดัหลกั คือ เชียงใหม ่กรุงเทพฯ ภเูก็ต สุม่ส ารวจท่ีสวนสาธารณะ โรงหนงั บาร์ โดย

ท า mapping ก่อนส ารวจ มีแนวโน้มเร่ิมดีขึน้ คือมีเปอร์เซ็นต์การติดเชือ้ฯ ลดลง  

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัย  

 การใช้ถุงยางอนามัยครัง้ล่าสุด 



- นกัเรียนชายอาชีวศกึษาปีท่ี 2 ใช้ถงุยางอนามยักบัคูล่ดลง สว่นกบัพนกังานบริการ คู่ไมป่ระจ า 

และชายรักชายเพิ่มมากขึน้ 

- นกัเรียนหญิงอาชีวศกึษาปีท่ี 2 ใช้ถงุยางอนามยักบัคูเ่พิ่มขึน้ แตก่บัคูไ่มป่ระจ าลดลง 

- นกัรียนชายชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ใช้ถงุยางอนามยักบัคูไ่ม่ประจ า และพนกังานบริการลดลง 

แตใ่ช้กบัคูรั่กและชายรักชายเพิ่มขึน้  

- นกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ใช้ถงุยางอนามยักบัคูรั่ก และคูไ่มป่ระจ าเพิ่มขึน้ 

- ถงุยางอนามยัในพนกังานบริการ ยงัใช้ไมถ่ึง 100% อยา่งไรก็ดี ความชกุของการติดเชือ้ฯ ใน

กลุม่พนกังานบริการยงัไมส่งูมาก  

 การใช้ถุงยางกับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก  

- เก็บข้อมลูในพืน้ท่ี 4 จงัหวดั คือ กรุงเทพฯ ชลบรีุ ภเูก็ต และเชียงใหม่ 

- การใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธ์ทางทวารหนกัมีแนวโน้มดีขึน้ แตก่ารใช้ถงุยางทกุ

ครัง้ ยงัไมดี่มาก คือ ไมเ่กิน 70%    

การเข้าถงึบริการและการรักษา  

- ตามเปา้หมาย 90 – 90 – 90 สถานการณ์จนถึง 30 กนัยายน 2559 มีผู้ติดเชือ้ฯ ท่ียงัมีชีวิตอยู่

จ านวน 438,336 คน (ยงัมีข้อสงัเกตเร่ืองการนบัซ า้)  

- ไมถ่ึง 70% ได้รับยาต้านไวรัส ขณะท่ี 83% สามารถกดเชือ้ไวรัสในเลือด ไมใ่ห้แพร่เชือ้ฯ ได้   

- สถานภาพของผู้ติดเชือ้ฯ ท่ีมีการบนัทกึในระบบ มีผู้ติดเชือ้ฯ ท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมยาต้านฯ แล้ว

เสียชีวิต จ านวน 53,166 คน ขณะท่ียงัไมไ่ด้รับยา แตย่งัคงมีชีวิตอยู่ ประมาณ 54,330 คน 

การตรวจเลือดและการรักษา 

- ในกลุม่ชายรักชาย ปี 2559 ในพืน้ท่ี จ.ภเูก็ตยงัไมค่อ่ยสงูมาก    

- แนวโน้มการได้รับยาต้านไวรัสในกลุม่ชายรักชายและ TG สงูขึน้จากปี 2559  

- 60% ของคนท่ีเร่ิมการรักษามี CD4 น้อยกวา่ 200  

- การคาดประมาณสถานการณ์ของโรค ในปี 2523 – 2573 ผู้ตดิเชือ้ฯ รายใหมย่งัคงลดลง

เร่ือยๆ แตย่งัเกิน 1,000 คน  



 

2.สถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัต ิโดย ปาริชาต ิจนัทร์จรัส ส านกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดตอ่

ทางเพศสมัพนัธ์ 

ประเดน็ส าคัญ:  Right to health (UNAIDS) สิทธิสขุภาพ ปราศจากการตีตรา สูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน   

ประเทศไทยต้องการยตุปัิญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573 (ลดผู้ตดิเชือ้ฯ รายใหม ่ลดการเจ็บ-ตาย และลด

การตีตราให้ได้ 90%) 

โจทย์: การรังเกียจกีดกนัเร่ืองเอชไอวี เป็นประเดน็หนึง่ท่ีท าให้คนเข้าไมถ่ึงการรักษาหรือไม?่  

 สถานการณ์เร่ืองการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู:  

1. การส ารวจความเห็นของประชาชนทัว่ไป 

2. การส ารวจการตีตราในระบบบริการสขุภาพ (ผู้ให้บริการ-ผู้ตดิเชือ้เอชไอวี) 

3. การส ารวจการตีตราในกลุม่ประชากรหลกั 

 

1. การส ารวจความเห็นของประชาชนทัว่ไป พบประเด็นส าคญั คือ 

- ค าถามท่ีเป็นสากล และใช้ถามกบักลุม่ประชากรทัว่ไปพบวา่ สงูถึง 60% คือ จะไมซื่อ้อาหาร

จากผู้ติดเชือ้ฯ และเดก็ท่ีติดเชือ้ฯ ไมค่วรได้เรียนหนงัสือตามระบบปกติ 

- มีการรังเกียจผู้ ป่วยเอดส์มากกวา่กลุม่ผู้ติดเชือ้ฯ ท่ียงัไมมี่อาการ 

 

2.การส ารวจการตีตราในระบบบริการสขุภาพ (ผู้ ให้บริการ-ผู้ติดเชือ้เอชไอวี) พบวา่  

- ผู้ให้บริการด้านสขุภาพยงัมีทศันคตท่ีิไมดี่นกั ยงักลวัการติดเชือ้ฯ ยงัปอ้งกนัมากกว่าปกตเิม่ือ

ต้องให้บริการผู้ติดเชือ้ฯ และไมเ่ตม็ใจให้บริการ  

  อยา่งไรก็ตาม ไมส่ามารถบอกได้วา่ การท่ีผู้ให้บริการมีทศันคตไิม่ดีจะสง่ผล

ให้บริการไมดี่ เพราะบางคนแม้วา่จะยงัมีทศันคติตอ่ผู้ติดเชือ้ฯ ก็ยงัให้บริการตามปกติ อีก

ประการคือ เป็นการส ารวจผู้ รับบริการหลายแผนก มีทัง้ท่ีให้บริการผู้ติดเชือ้ฯ และไมไ่ด้

ให้บริการผู้ติดเชือ้ฯ 

 



3.ในกลุม่ประชากรหลกั พบวา่ 

- มีการตีตราตวัเอง ไมเ่ข้าสูร่ะบบบริการรักษา ตวัอย่างท่ีพบคือ พนกังานบริการมีการตีตราตวัเอง

คอ่นข้างสงู 

ค าถามส าคญั 

- เคร่ืองมือทีใ่ช้มีประสิทธิภาพแค่ไหนในการวดัทศันคติ? 

- เคร่ืองมือนีใ้ช้ในระดบัสากลประมาณ 15 ปีมาแล้ว และใช้ในระบบเฝา้ระวงั ดงันัน้ 

ประสิทธิภาพจะคอ่นข้างนิ่งแล้ว 

หมุดหมายการท างานของประเทศ   

- มุง่เน้นให้หนว่ยบริการ ไมมี่ทศันคตเิชิงลบ ไม่ตีตรา เลือกปฏิบตัิตอ่ผู้ รับบริการ  

แนวทางการท างาน 

- มีการออกแบบชดุการท างาน 3x4 หรือชดุการท างานเพ่ือสถานบริการท่ีปราศจากการตีตรา ซึง่

เม่ือได้ลองท าแล้ว 4 - 5 เดือน พบวา่สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ในหลายระดบั ทัง้

ระดบัผู้ปฏิบตัิการและระดบัผู้บริหาร ซึง่คดิวา่จะขยายไป 40 - 50 โรงพยาบาลในอนาคต  

ประเด็นแลกเปลีย่นจากผูเ้ข้าร่วม 

- เมื่อโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแลว้ จะวดัได้อย่างไรว่าโรงพยาบาลนัน้ๆ มีการเปลีย่นแปลง

จริง เช่น บริการท าฟัน เมื่อก่อนทีใ่ห้คิวผู้ติดเชื้อฯ เป็นคิวสดุทา้ยจะเปลีย่นหรือไม่? 

- ผู้ด าเนินรายการชีแ้จงวา่ในตวัชีว้ดัอาจจะไมไ่ด้ระบแุบบนัน้ แตใ่นการท างาน จะชวนให้

โรงพยาบาลเห็นสถานการณ์ปัญหาแล้วหาทางออกร่วมกนั ไมไ่ด้ให้รีบหาทางแก้ไขหรือเปล่ียน

ในทนัที แตข่อให้เปล่ียนวิธีคิด ความเข้าใจ และความกงัวลของผู้ให้บริการก่อน  

- ใครและคณุสมบติัแบบใดทีจ่ะลงไปท าอบรมใหก้บัโรงพยาบาลในเร่ืองนี?้ 

- ประเมินวา่ทีมพืน้ท่ี นา่จะต้องท า เพราะท่ีผา่นมา 6 จงัหวดัน าร่องใช้ทีมจงัหวดัท า โดยมีทีมพี่

เลีย้ง HIV co ทีม HA และมีตวัแทนจากมลูนิธิศนูย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์เป็นผู้  Coach 

- จะลดตีตรา เลือกปฏิบติัในระดบัประเทศ ใหไ้ด ้90% จะใช้ตวัเลขฐานไหน และวดัจาก

ตรงไหน?  

- วดัจากกลุม่ประชากรทัว่ไป (5 ค าถาม) 

- ท าไมไม่มีการท างานกบัโรงเรียนโดยตรง ทัง้ๆ ทีเ่ป็นตวัชี้วดั?  



- เพราะเป็นเร่ืองทศันคตขิองสงัคมกลุม่ใหญ่ แตมี่ผู้แย้งวา่ แม้วา่เดก็จะได้เรียนก็อาจจะถกู

กระท าจากครูและโรงเรียน ถกูเลือกปฏิบตัิ 

- จากประสบการณ์และสถานการณ์ทีพ่บคือการตีตราและเลือกปฏิบติัส่งผลต่อคณุภาพของ  ผู้

ติดเชื้อฯ จริง ซ่ึงในการท างานของ สอวพ.จะเป็นงานระยะยาว เพราะเหมือนเป็นการพฒันา

ระบบ แต่มีงานเร่งด่วนที่ตอ้งท าเช่น ทศันคติต่อการให้บริการของผูใ้ห้บริการทีไ่ม่เลือกปฏิบติั

และตีตรา อย่างไรก็ดี ในวงมีการแลกเปลี่ยนว่า เร่ืองดงักล่าวเก่ียวข้องกบักลไกคุม้ครองสิทธิ 

ซ่ึงมีแนวปฏิบติัอยู่แล้ว หากโรงพยาบาลยงัไม่ปฏิบติัตาม ก็ตอ้งหาวงคยุและดึงประเด็น

สถานการณ์เหล่านัน้มาคยุกบัผูรั้บบริการว่ากงัวลอะไร และความกงัวลนัน้สามารถแก้ไดด้ว้ย

ข้อมูลหรือไม่  

- ตอ้งท าเร่ือง “การลดการตีตราภายในตวัเอง” ควบคู่ไปกบัการท างานเพือ่ลดการตีตราใน 

หน่วยบริการ ซ่ึงมีเปา้ว่า หากผูติ้ดเชื้อฯ ลดการตีตราในตวัเองจะตอ้ง 1.น าตวัเองไปสู่การ

รักษา 2.ปอ้งกนัตวัเองจากการรับเชื้อฯ 

3.เป้าหมายในการท างานเอดส์ – ลดการตาย ลดการตดิเชือ้ฯ รายใหม่ ลดการตีตรา โดย นิมิตร์ 

เทียนอดุม และสมวงศ์ อไุรวฒันา มลูนิธิเข้าถึงเอดส์ 

 ผู้ด าเนินกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมแบง่กลุม่ตามการท างานวา่ “ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เราท างานกบักลุม่

ใดบ้าง” โดยให้เลือกยืน แล้วรวมกลุม่ แบง่เป็นกลุม่ “ผู้หญิง” “เยาวชน” “ผู้ใช้ยาเสพตดิ” “ผู้ติดเชือ้ฯ” 

“MSM” และ “แรงงานข้ามชาต”ิ  

 ทัง้นี ้ผู้ เข้าร่วมสว่นใหญ่ท างานกบักลุม่ผู้ติดเชือ้ฯ และกลุ่มเยาวชน 

  จากนัน้ให้ดวูา่ ข้อมลูท่ีเราได้รับทราบจากเม่ือเช้า ข้อมลูใดท่ีเรารู้สึกสะดดุตา สะดดุใจ ให้

แลกเปล่ียนกนั ว่าเรารู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไรเพิ่ม? 

 ประเด็นแลกเปลีย่นของผูเ้ข้าร่วม  

 กลุ่มผู้หญิง  

- ยงัไมมี่การส ารวจในกลุม่ผู้หญิง เพราะอปุกรณ์ปอ้งกนั อยา่งถงุยางอนามยัเป็นของผู้ชาย  

- ในสถานบริการ ไมมี่การบอกวา่ ผู้หญิงท่ีติดเชือ้ฯ จะได้รับสวสัดิการทางสงัคมอย่างไรบ้าง 

เชน่ ไมโ่ดนตรวจเลือดก่อนท างาน ไมมี่การยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั  



 กลุ่มเยาวชน    

- สถิตกิารไมใ่ช้ถงุยางอนามยักบัแฟน ยงัไมเ่ปล่ียนแปลงไมว่า่จะผา่นมาก่ีปีก็ตาม  

- การมีเพศสมัพนัธ์ในกลุม่อายท่ีุน้อยลง 

- ผู้ตดิเชือ้ฯ รายใหม ่อายนุ้อย ไมล่ดลง  

- สถานการณ์การไมก่ล้าตรวจเลือดเอชไอวี ยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลง  

- เม่ือการใช้ถงุยางอนามยัน้อย ท าให้การตดิเชือ้ฯ มากขึน้  

 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพตดิ  

- ต้องการเห็นฐานข้อมลูของผู้ใช้ยา เพราะคนท างานก็ไมมี่ตวัเลขท่ีชดัเจน  

- ต้องการเห็นอตัราการตดิเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบซี และการเข้าถึงบริการ  

- มีข้อมลูการใช้เมทาโดน หรือการใช้เข็มสะอาดหรือไม ่เพราะเป็นการปอ้งกนัเอชไอวีเชน่กนั 

- ข้อมลูผู้ใช้ยาในประเทศมีประมาณ 2 ล้านคน เป็นผู้ใช้ยาชนิดฉีด ประมาณ 8 หม่ืนคน 

 กลุ่มผู้ตดิเชือ้ฯ  

- มีการท างานเชิงรุกในชมุชนมากขึน้ มีคนตรวจเลือดมากขึน้ แต่ยงัมีบางสว่นท่ีไมเ่ข้ารับบริการ

ในระบบ ซึง่มีผลตอ่การเสียชีวิต  

- การรับรู้ผลเลือด มาตรวจเลือดเม่ือป่วย เร่ิมยาต้านฯ ช้า CD4 ต ่ากวา่ 200  

- การตีตรา จากการให้ค าปรึกษาไมมี่คณุภาพ กลวัคนอ่ืนรู้ รับตวัเองไมไ่ด้ เลยไมเ่ข้าสูร่ะบบ

บริการ ซึง่ในเร่ืองนีย้งัท างานน้อยมาก คือ ไมไ่ด้ท าเตม็ท่ีกบัคนท่ีรู้ผลเลือด  

- โจทย์ส าคญั คือ การให้ผู้ติดเชือ้ฯ ยงัคงอยูใ่นระบบ และการท างานลดการตีตราในหน่วย

บริการ โดยจะท าอยา่งไรให้ภาคประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมได้  

 MSM 

- การใช้ถงุยางอนามยัครัง้ลา่สดุมีตวัเลขสงู แตเ่ม่ือกลบัมาดกูารใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้ยงัต ่า

อยู ่โดยในพนกังานบริการ หากใช้กบัลกูค้าจะสงูถึง 80% ขณะท่ีใช้กบัคูย่งัต ่าอยู่  



- สถานการณ์การติดเชือ้ฯ ลดลง แตจ่ากการท างานจะเห็นวา่ อตัราการตดิเชือ้ฯ สวนทางกบัท่ี

รัฐรายงาน ข้อสงัเกตคือ มีการเก็บข้อมลูท่ีใช้เป็นตวัอย่างของทัง้ประเทศได้หรือไม ่เช่น คนท่ี

ไมเ่ปิดตวัวา่เป็นเกย์ เคยเก็บข้อมลูหรือไม?่ หรือ MSM มีการเคล่ือนย้ายถ่ินฐานหรือไม?่ 

- หลกัการคดิจ านวนประชากรของ MSM คือจาก 3% ของชายไทยอาย ุ15 – 49 ปี  

- มีการตีตรา เน่ืองจากไปมุง่เน้นเร่ืองเอชไอวีอย่างเดียว ไมไ่ด้ครอบคลมุทัง้หมดในความเป็น

เพศ เชน่ เป็น MSM พนกังานบริการ เป็นต้น 

 กลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ 

 - แรงงานเป็นชายขอบในการยตุปัิญหาเอดส์ เพราะมาตรการรัฐท่ีท างานด้านเอดส์กบัแรงงานมี

น้อย  

 - ประเทศไทยมีตวัเลขแรงงานกวา่ 2 ล้านคน หากไมท่ างานเร่ืองเอดส์กบัแรงงาน จะไมส่ามารถยตุิ

ปัญหาเอดส์ในคนไทยได้เชน่กนั  

 - สถิติการใช้ถงุยางอนามยัของแรงงานน้อย การไปฝากครรภ์น้อย ด้วยปัจจยัหลายอย่าง ควรมีการ

เก็บข้อมลู หากมีการเก็บข้อมลูจะท าให้เห็นสถานการณ์ 

 - มีการตดิเชือ้ฯ ในท้องท่ี 2 สงูขึน้  

 - การตีตราและเลือกปฏิบตั ิในความเป็นเพศและสญัชาตก็ิมีการตีตรา เชน่ หากท้องท่ี 2 จะถกูท า

หมนั  

 

4.ทศิทางการสนับสนุนงบประมาณการท างานด้านเอดส์ของประเทศ โดย เย็นจิตร สมเพาะ มลูนิ

เอดส์แหง่ประเทศไทย 

เส้นทางสู่การยุตเิอดส์ ปี 2573 

 เส้นทางการท างานเอดส์เป็นเส้นทางท่ียาวนานในการท างานปอ้งกนัเอดส์ในประเทศไทย ชว่งแรก
การท างานเข้าถึงการรักษา จนถึงปี 2554 ไทยลงนามพนัธสญัญากบัประชาคมโลกยตุปัิญหาเอดส์ ปี 
2573 

  



ปี พ.ศ. สถานการณ์ / นโยบาย งบประมาณ 

2527  ประเทศไทย พบผู้ ป่วยเอดส์ครัง้แรก  

2534  เอดส์เป็นวาระแหง่ชาติ 2535 - งบอดุหนนุ NGO  

2540 - 
2544  

เกิดนโยบายการปอ้งกนัการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีจากแม่สูล่กู 

นโยบายการเข้าถึงบริการดแูลรักษา (Access to Care: ATC) 

2545 - กองทนุโลกเข้ามา  

2548  สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการดแูลรักษาด้วยยาต้านไวรัส  

กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบตัร  

รักษาฟรี ใช้สิทธิบตัรทอง ประกนัสงัคม สวสัดกิารข้าราชการ  

 

2554  ประเทศไทยลงนามพนัธสญัญา ร่วมกบัประชาคมโลก  

เพ่ือยตุเิอดส์ ภายในปี พ.ศ.2573 

 

2559  ไทยประสบความส าเร็จ ลดการติดเชือ้ฯ จากแมสู่ล่กู ต ่ากวา่ 
2% เป็นประเทศแรกของเอเชีย และล าดบัท่ี 2 ของโลก 

งบปอ้งกนั สปสช. 200ล้าน
บาท 

2573  ตามแผนงาน ในอีก 14 ปีข้างหน้า  

ประเทศไทย ก็จะพิชิตเอดส์ได้!!! 

 

 

 

ยุตปัิญหาเอดส์ในปี 2573 (อีก 14 ปีข้างหน้า) 



 
ร่าง-งบประมาณที่มีและส่วนขาด ส าหรับแผนเร่งรัดการยุตเิอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 

 

ปี พ.ศ. 
งบประมาณ
รวม (ล้าน) งบปกต ิ กองทุนโลก รัฐบาลอเมริกา ส่วนขาด 

2561          2,157             757             657             379             333  

2562          2,272             844             582             150             683  

2563          2,269             869             507              824  

2564          2,257           1,015               1,184  

รวม 4 ปี          8,955           3,485           1,746              529           3,024  

งบประมาณรวม 8,955 ล้านบาท เป็นงบประมาณตามแผนยุตเิอดส์ 5,024 ล้านบาท 

 อนัดบัแรกมีการด าเนินงานภายใต้งบประมาณท่ีมีอยูใ่นระดบัประเทศ มีงบ สปสช. 200 ล้านบาท 
งานปอ้งกนั / งบอดุหนนุเอ็นจีโอ / งบตา่งประเทศ งาน PEPFAR มีเงิน 1,000 กวา่ล้านบาท ทัง้งบ TB 
มาลาเรีย เอดส์  

 

งบประมาณจากต่างประเทศ 

1. PEPFAR: 20 ล้านเหรียญ (ปี 2560 - 2563) 



 กองทนุโลกจะยตุิการสนบัสนนุและเตรียมเปล่ียนผา่นมาใช้งบประมาณของประเทศ จงึมีโครงการ 
PEPFAR ภายใต้การสนบัสนนุของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการขยายและบรูณาการงานของ CSOs 
เพ่ือยตุิปัญหาเอดส์ โดย TUC และ USAID ท างานร่วมกบั CSOs เพ่ือ  

 พฒันานโยบายและกลไกท่ีมีความยัง่ยืน ให้เกิดมีทนุสนบัสนนุการท างานของ CSOs จากแหลง่
ทนุในประเทศ 

 สร้างศกัยภาพและนวตักรรม ในการลงทนุในบริการของชมุชนและหนว่ยบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการเชิงรุกกบักลุ่มเข้าถึงยาก เช่น MSM ผู้ ต้องขงั 

 และสร้างความเข้มแข็งของกลไกจงัหวดั (PCM) โดยด าเนินงานในพืน้ท่ี 13 จงัหวดั ได้แก่ 
กรุงเทพฯ สมทุรปราการ นนทบรีุ ปทมุธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบรีุ ขอนแก่น อบุลฯ อดุรฯ ภเูก็ต 
เชียงราย และสงขลา 

 

2. กองทุนโลก รอบใหม่ ปี 2561 - 2563 

• วตัถปุระสงค์ - เร่งรัดและท าให้เกิดความยัง่ยืนในการด าเนินงานสูเ่ปา้หมายการยตุเิอดส์และวณั
โรคของประเทศไทย โดยการยกระดบัความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสงัคม ท่ีจะเพิ่มและ
ท าให้เกิดความยัง่ยืนในการเข้าถึงการตรวจวินิจฉยัและรักษา ในกลุม่ประชากรหลกั 

• ตวัชีว้ดั - ก าหนดเปา้หมายตวัชีว้ดัความครอบคลมุ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลเุปา้หมาย 90 – 90  - 
90 ในระดบัชาต ิทัง้เอดส์และวณัโรค 

• พืน้ท่ีด าเนินงาน 22 จงัหวดัท่ีมีเอชไอวีสงู และมีจ านวนประชากรหลกัคอ่นข้างมาก และวณัโรค 27 
จงัหวดั 

 ด าเนินงานผ่าน PR-DDC และ PR-รักษ์ไทย ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ 1,318,298,070 บาท   

 

งบประมาณภายในประเทศ 

1. งบอุดหนุน NGO 

 ตัง้แตปี่ 2535 กระทรวงสาธารณสขุตัง้งบอดุหนนุฯ สนบัสนนุ NGO ด าเนินงานด้านเอดส์ เพ่ือให้
เทา่ทนัสถานการณ์ปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย ซึง่เป็นข้อจ ากดัท่ี
ภาครัฐเข้าไมถ่ึง 

 



การสนับสนุนงบอุดหนุนฯ ที่ผ่านมา 

ปีงบประมาณ จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนโครงการ จ านวนองคก์ร

2535 11,917,450      35 23

2536 15,000,000      56 39

2537 10,000,000      91 76

2538 75,000,000      153 94

2539 80,000,000      188 122

2540 90,000,000      247 184

2541 90,000,000      343 244

2542 87,598,700      465 373

2543 60,000,000      372 293

2544 70,000,000      457 371

2545 70,000,000      522 444

2546 70,000,000      605 519

2547 70,000,000      577 508

2548 70,000,000      657 657

2549 36,000,000      685 778

2550 50,000,000      692 672

2551 50,000,000      705 669

2552 50,000,000      750 730

2553 50,000,000      812 777

2554 50,000,000      762 709

2555 50,000,000      775 733

2556 50,000,000      771 704

2557 50,000,000      752 729

2558 50,000,000      682 663

2559 55,000,000      ยังไมม่ขีอ้มลู ยังไมม่ขีอ้มลู

2560 60,000,000      

รวม 1,470,516,150  12,154              11,111               
 

การพจิารณาโครงการและเกณฑ์จัดสรรงบฯ ปี 2561 

• หลกัเกณฑ์การพิจารณาโครงการ มีมาตรการและเปา้หมายการท างานสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แหง่ชาต ิพ.ศ.2560 - 2573 ได้แก่ การสง่เสริมการปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวี การสง่เสริมการเข้าถึงการดแูลรักษา การลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ  

• กลุม่ประชากรเปา้หมาย: กลุ่มประชากรท่ีระบอุยูใ่นยทุธศาสตร์ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์
แหง่ชาต ิพ.ศ.2560 - 2573 โดยสนบัสนนุการท างานกบักลุม่เปา้หมายท่ีไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณด าเนินงานจากโครงการอ่ืนๆ ของประเทศ  

• พืน้ท่ีเปา้หมาย 77 จงัหวดั โดยพิจารณาจงัหวดั/อ าเภอ ท่ีไมซ่ า้ซ้อนกิจกรรมและกลุม่เปา้หมาย
ของพืน้ท่ีด าเนินโครงการของ GF/ งบ สปสช. หรืองบโครงการอ่ืนๆ ของประเทศ  

แนวทาง 



• ให้มีความร่วมมือระหว่าง สคร. และ NGOs ในการสนบัสนนุ NGO ระดบัเขต ร่วมพฒันาโครงการ 
โดยออกแบบกิจกรรมให้มีการด าเนินงานครอบคลมุทัง้ 3 เปา้หมาย หรือใช้ชดุกิจกรรม 17 เมนท่ีู 
กพอ.พฒันาขึน้ 

• ใช้กลไกระดบัเขตพิจารณาโครงการ 

 

ประเดน็ปัญหา 

• สนบัสนนุงบฯ ปีตอ่ปี งานขาดความตอ่เน่ือง  

• โครงการเห็นผลกระทบฯ ไม่ชดัเจน  

• จ านวนเงินรวมตอ่ปีน้อย กระจายเป็นเบีย้หวัแตก  

 

ท าอย่างไร...จะให้งบอุดหนุนฯ 
- มีความเพียงพอ 
- มีความตอ่เน่ืองของงบประมาณ 
- มีสว่นร่วมของทกุภาคส่วน 
- มีประสิทธิภาพ และติดตามประเมินผลงานได้ 

 

2. งบป้องกันฯ สปสช. 200 ล้านบาท/ปี 

 ท่ีมา เพ่ือไปสูเ่ปา้หมายในการยตุิปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ.2573 

 แผนปฏิบตักิารยตุิปัญหาเอดส์ พ.ศ.2558 - 2562 ก าหนดกรอบบริการ ประกอบด้วย การเข้าถึง – 
การเข้าสู่บริการ – การตรวจ – การรักษา - การคงอยูใ่นระบบบริการ (Reach – Recruit – Test – Treat – 
Retain: RRTTR) เน้นการเข้าถึงประชากรท่ีมีความเส่ียงสงู เพื่อ 

• ให้บริการปอ้งกนั 

• การจดัการให้เข้าสูบ่ริการให้ค าปรึกษาเพ่ือตรวจเอชไอวี การตรวจคดักรองโรคติดตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์ และการรักษาด้วยสารทดแทนเมทาโดน ในกรณีของผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดในกลุม่ท่ีใช้ฝ่ิน
หรืออนพุนัธ์จากฝ่ิน 

• การตรวจเอชไอวี การรักษาผู้ ท่ีพบวา่ตดิเชือ้ฯ โดยไมค่ านงึถึงระดบั CD4 และ 



• การท าให้กลุม่ประชากรหลกั ท่ีเข้าสูร่ะบบทัง้ท่ีไมต่ิดเชือ้ฯ และตดิเชือ้ฯ คงอยูใ่นระบบบริการ
ปอ้งกนั การดแูล และการรักษาอย่างตอ่เน่ือง 

 

งบฯ นีท้ ากับใคร สนับสนุนใคร ปี 2560 

 

 
 

 

การบริหารจัดการงบป้องกันฯ สปสช.ปี 2560 - 2561 

 



 
 

ผลที่เกิดขึน้ หน่วยงานท่ีท าสัญญารับงบฯ สปสช. ปี 2560 

เขต จงัหวดัท่ีตัง้ งบประมาณ 
หนว่ยงานท่ีท าสญัญากบั สปสช.เขต (จ านวน) 

โรงพยาบาล  สสจ. CSOs  รวม 

1 เชียงใหม ่     12,300,000  36   4 40 

2 พิษณโุลก       5,020,000  47     47 

3 นครสวรรค์       6,480,000  47     47 

4 สระบรีุ     16,470,000  29   1 30 

5 ราชบรีุ     13,645,000  5 3 4 12 

6 ระยอง     21,830,000    3 5 8 

7 ขอนแก่น     12,350,000  52   2 54 

8 อดุรฯ       9,410,000  36   5 41 

9 นครราชสีมา     20,769,000    4   4 



10 อบุลฯ       5,400,000  38   2 40 

11 นครศรีธรรมราช     20,240,000  66 7   73 

12 สงขลา     13,775,000    5 1 6 

13 กรุงเทพฯ     27,301,600      6 6 

รวม 
 รวม - จ านวน    184,990,600  356 22 30 408 

รวม - สัดส่วน    87%  5%  7%  100%  

 

 

CSOs เข้าถงึงบฯ สปสช.และด าเนินงานในปี 2560  

 

เขต จงัหวดัท่ีตัง้ 
CSOs 
ในพืน้ท่ี 

เข้าถึงงบฯ 
สปสช. 

ท าสญัญา 
สปสช. 

รับเงินผา่น 
รพ./สสจ. 

CSOs เข้า
ไมถ่ึงงบฯ CSOs ท่ีเข้าถึงงบฯ สปสช. 

1 เชียงใหม ่ 29 4 4   25 
M-Plus, CARE-MAT, VCAP, Perfect 
Life 

2 พิษณโุลก 9 0     9   

3 นครสวรรค์ 9 3   3 6 
นางฟ้าก้าวเลีย้ว / Queen Dargon / 
Most 

4 สระบรีุ 12 1 1   11 สมาคมฟ้าสีรุ้งปทมุธานี 

5 ราชบรีุ 15 4 4   11 

เครือข่ายคนท างานเอดส์ กลุ่มสายรุ้ง
ราชบรีุ กลุม่Friendly club  เครือข่ายฯ
(เพชรบรีุ) 

6 ระยอง 17 5 5   12 

สมาคมฟ้าสีรุ้งสมทุรปราการ สมาคม
ฟ้าสีรุ้งชลบรีุ SISTER, SWING 
เครือข่ายสายชล(ชลบรีุ) 

7 ขอนแก่น 14 2 2   12 
M-Reach,สมาคมวางแผนครอบครัวฯ
(สวท) 



8 อดุรฯ 17 5 5   12 

ศนูย์50(5)หนองบวัล าภ ูมลูนิธิรักษ์ไทย
อดุรฯ บ้านพกัใจอดุร ศนูย์สง่เสริมสิทธิ
หนองคาย  M Friend 

9 นครราชสีมา 12 1   1 11 Boy Friend 

10 อบุลฯ 17 2 2   15 
สมาคมฟ้าสีรุ้งอบุลราชธานี มลูนิธิรักษ์
ไทยอบุลฯ(ศรีสะเกษ) 

11 นครศรีฯ  6 3   3 3 มลูนิธิรักษ์ไทย M-moon  รุ้งอนัดามนั 

12 สงขลา 8 1 1   7 สมาคมฟ้าสีรุ้งสงขลา 

13 กรุงเทพฯ 24 6 6   18 

RSAT,SWING สมาคมพฒันาอนามยั
เจริญพนัธุ์แหง่ประเทศไทย สวท. HIV-
Foundation Asia, TBCA 

รวม - จ านวน 189 37 30 7 152   

รวม - สดัสว่น  100% 20% 16% 4% 80%   

 

 

ประเดน็ที่พบ  บทเรียน/ข้อเสนอแนะ 

 

ประเดน็ที่พบ บทเรียน ข้อเสนอ 

1. การจดัสรรงบฯ และเปา้หมายไมส่อดคล้องกบั
สถานการณ์ในพืน้ท่ี 

• การพิจารณาเปา้จงัหวดั/ภาพรวม
เขตไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์
ปัญหาในพืน้ท่ี 

• การก าหนดพืน้ท่ีด าเนินงานในแตล่ะ
ชดุบริการ RRTTR (ชดุบริการ 
1,2,3,4) ไมส่อดคล้องกบั

1. การก าหนดเปา้หมาย กลุ่มประชากร และชดุ
บริการในการด าเนินงาน ต้องเป็นการตดัสินใจใช้
ข้อมลูร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ ภาคประชาสงัคม เพ่ือ
ความสอดคล้องกบับริบท และสถานการณ์ในพืน้ท่ี 
ตัง้แตร่ะดบัจงัหวดั เขต และประเทศ  

 



สถานการณ์ในพืน้ท่ี  

2. กลไกการผา่นงบประมาณไปท่ีโรงพยาบาลหรือ
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั มีข้อขดัข้องท่ีเป็น
อปุสรรคหลายประการในการเบกิจา่ยงบประมาณ
ด าเนินงาน เชน่ ตดิขดัในระเบียบการเงิน ขัน้ตอน
ภายใน 

2. การผา่นงบประมาณไปท่ีโรงพยาบาลหรือ
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ไมค่วรเป็นทางเลือก
อนัดบัแรก ควรใช้ช่องทางของภาคประชาสังคม
เป็นผู้รับงบประมาณโดยตรง โดยวิธีการ
ประกาศ คัดเลือกตามคุณสมบัต ิและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. แนวทางปฏิบตัิด้านการบริหารจดัการการเงินและ
การบริหารโครงการไมช่ดัเจน เชน่ การท านิตกิรรม
สญัญา จา่ยเงินงวด เงินค า้ประกนัสญัญา หกัภาษี 
การจดัสรรงบฯ ตามชดุบริการ RRTTR  รวมถึงการ
ด าเนินโครงการในระยะเวลาปีงบประมาณ สง่ผลให้
เกิดความลา่ช้าในกระบวนการด าเนินงาน (การ
เสนอโครงการ อนมุตั ิท าสญัญา สนบัสนนุ
งบประมาณ และการปฏิบตัิงานตามแผน)  

• การท านิตกิรรมสญัญา - เอกสาร
เยอะ และมีการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งใน
แตล่ะเขต 

• แตล่ะหนว่ยงานมีการด าเนินงานท่ี
แตกตา่งกนั ในกระบวนการท างาน 
RRTTR ตามชดุบริการ การแบง่
งาน+งบฯ การนบัเปา้หมายตาม
ตวัชีว้ดัผลงาน การรายงาน เป็นต้น 

• การประสานเช่ือมตอ่บริการในชมุชน
กบัโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ รับบริการ 
RRTTR ตอ่เน่ือง และตดิตามผล 

3. จดัให้มีคูมื่อบริหารจดัการงบประมาณและคูมื่อ
การด าเนินงานโครงการ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั และมีการชีแ้จง
ขัน้ตอนรายละเอียดด าเนินงานให้กบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ในระดบั
จงัหวดั เขต และประเทศ รวมถึงการเสริมศกัยภาพ
การท างานระหวา่งการด าเนินงาน 

 

3.1 คูมื่อการบริหารจดัการ การเงิน - การจดัซือ้จดั
จ้าง การแบง่จา่ยเงินงวดงบประมาณตามผลงาน 
เอกสารประกอบการท านิตกิรรมสญัญา การก าหนด
ต้นทนุตอ่หนว่ย (Unit cost) โดยแยกตามกิจกรรม 
RRTTR ท่ีชดัเจน อย่างเป็นมาตรฐาน 

3.2 คูมื่อการด าเนินงานโครงการ – การก าหนด
ตวัชีว้ดัในการนบัจ านวนกลุ่มเปา้หมายภายใต้
กระบวนการ RRTTR การสง่ตอ่บริการระหวา่งภาค
ประชาสงัคมกบัหนว่ยบริการ การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

4. เคร่ืองมือการจดัเก็บข้อมลู (RTCM) ตามตวัชีว้ดั
ภายใต้ระบบของประเทศไมเ่สถียร รวมถึงการ

4. พฒันาเคร่ืองมือ/โปรแกรมข้อมลูท่ีเป็นระบบ
เดียวกนั ให้มีความเช่ือมโยงในระบบ รวมถึงการ



ตรวจสอบคณุภาพของการด าเนินงาน และข้อมลูผล
การด าเนินงาน 

เพิ่มศกัยภาพผู้ปฏิบตังิานให้สามารถติดตาม 
จดัเก็บ บนัทึก และวิเคราะห์ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. กลไกการท างาน - คณะกรรมการระดบัเขต 
หลายพืน้ท่ียงัขาดตวัแทนภาคประชาสงัคมท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการท างานกบักลุม่ประชากร 
MSM, Sex work,  PWID  

 

5. การจดัตัง้คณะกรรมการระดบัเขต ให้มี
องค์ประกอบของทัง้ภาครัฐและภาคประชาสงัคมท่ี
มีสดัสว่นเทา่กนั และเป็นตวัแทนจากทกุกลุม่
ประชากร อนัจะสง่ผลตอ่การวางแผนงานท่ีเข้าถึง
และครอบคลมุกลุม่เปา้หมาย 

6. การส่ือสารข้อมลูการด าเนินงานโครงการภายใต้
งบปอ้งกนัฯ ยงัอยูใ่นวงจ ากดั และไมเ่ป็นท่ีรับรู้ใน
หนว่ยงานภาคีท างานท่ีเก่ียวข้อง  

- การประกาศรับสมคัรโครงการใน
ระดบัเขตยงัไมเ่ป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง  

- ภาคประชาสงัคมเข้าถึงงบฯ ใน
สดัสว่นน้อย 

6. ประชาสมัพนัธ์ให้ทกุหนว่ยงานได้รับรู้ข้อมลู
ขา่วสารในการขอรับงบประมาณ โดยมีชอ่งทางและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย และให้ภาคประชาสงัคม
เข้าถึงมากขึน้ รวมถึงมีการประชมุชีแ้จงให้เขต/ภาคี
ท่ีเก่ียวข้องเข้าใจในแนวทางปฏิบตัเิดียวกนั  

 

 

เพิ่มช่องทางด้านงบประมาณ - ระดมทุน 

มูลนิธิกองทุนประเทศไทยเพื่อการยุตเิอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย   
(Thai Fund for Ending AIDS, TB and Malaria Foundation: TFATM) 

• ตัง้ท่ีกรมควบคมุโรค  

• จะมีระยะเวลาท างานไมเ่กินปี 2578 (เปา้หมายก าจดัมาลาเรียภายในปี 2567 ยตุเิอดส์ภายในปี
2573 ยตุวิณัโรคในปี 2578)  

• มีแนวคิดระดมทนุจากรัฐ 70% จากเอกชน 30% (เน้นผู้บริจาครายใหญ่ บริษัทท่ีมี CSR  สลากกิน
แบง่รัฐบาล องค์กรนานาชาต ิและประชาชนทัว่ไป)  

• จะเสนอแผนบริหารจดัการ ให้รัฐมนตรีอนมุตัภิายในปี 2560  

• งบฯ ปี 2560 - 2564 เสนอ 3,024 ล้านบาท 

 

โครงการอีกนิดพชิิตเอดส์: AIDS-Almost Zero 



• เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศในการเปล่ียนผา่น เช่ือมโยงกบัแผนยตุเิอดส์ของประเทศ โดย
อดุช่องวา่งการท างานของ CSOs  

• จะระดมทนุภาคธุรกิจ (รายใหญ่ - ย่อย) เปา้ 5 ปีแรก 520 ล้านบาท (ปีแรก 20 ล้านบาท) 

• มีคณะกรรมการจากภาคี CSO นกัธุรกิจ รัฐ องค์กรนานาชาต ิผู้ทรงคณุวฒุิ – คณุอานนัท์ ปันยา
รชนุ เป็นท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ 

• เปิดตวั 8 พฤษภาคม ท่ีท าเนียบรัฐบาล 

• ประกวด Viral Clip /แผนระดมทนุ online&offline 

 

ความท้าทาย..การก้าวต่อ 

 ให้มีงบรัฐสนบัสนนุงาน CSOs เพ่ือการยตุเิอดส์ อยา่งเพียงพอ ตอ่เน่ือง 

• งบอดุหนนุฯ  - จะท าให้เกิดการท างานท่ีมีผลงานเชิงคณุภาพ และการตัง้งบประมาณเพิ่มให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์อย่างไร? 

• งบปอ้งกนั สปสช.- จะท าให้ CSOs เข้าถึงงบฯ เพิ่มขึน้ และท างานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
อยา่งไร? 

• การเสนอคณะรัฐมนตรีตัง้งบพิเศษ เพ่ือการยตุเิอดส์ภายในปี 2573  

 มลูนิธิเอดส์ฯ โดย STAR & SHIFT จะชว่ยท าให้เกิดข้อมลูหลกัฐานส าหรับเสริมบทบาทและการมี
สว่นร่วมของ CSOs ในการแก้ไขปัญหาเอดส์  

 การศกึษาทบทวนกฎหมายและข้อบงัคบัของประเทศไทยเร่ืองการจดัสรรงบประมาณของรัฐด้าน
แผนงานเอชไอวีส าหรับภาคประชาสงัคม 

 การพฒันาบทเรียนการด าเนินงานท่ีดีของภาคประชาสงัคมในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณส าหรับ
งานเอชไอวีในกลุม่ประชากรหลกัในประเทศไทย  

 การพฒันาศกัยภาพ CSOs ในการระดมทนุ 

 ฐานข้อมลู CSOs 

 

ประเด็นแลกเปลีย่นของผูเ้ข้าร่วม 

- หากมีงบ THAI FUND เยาวชนจะไดอ้ยู่ในกลุ่มเปา้หมายหรือไม่ อย่างไร 



- เยาวชนก็เป็นกลุ่มคนทีมี่ความเสีย่ง งบประมาณทีส่นบัสนนุไม่ต่อเนื่องในการท างานกบักลุ่ม
เยาวชน 

- งบทีส่นบัสนนุกองทนุต่างประเทศยงัคงเนน้ประชากรหลกั ทีมี่ความเสีย่งสูง จะพิชิตเอดส์ไดจ้ริง
หรือไม่ 

- จะตอ้งกระจายงบประมาณกบัภาวะปัญหาเอดส์ใหท้ัว่ถึง   

- ยทุธศาสตร์ 13 ปี เมื่อน าลงมาสู่การปฏิบติัมีปัญหา เช่น เร่ืองการลดการตีตรา รัฐไม่มีแผนการ
ท างานอย่างจริงจงั มีแต่การคน้หาคนมาตรวจเลือดเท่านัน้ 

 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 

1.ทบทวนกิจกรรมที่ท าเม่ือวาน 

 ดสูถิตข้ิอมลูสถานการณ์การอบุตัใิหมแ่ละความชกุของการติดเชือ้ฯ และสถานการณ์การตีตรา

เลือกปฏิบตัิ 

 ชวนวิเคราะห์จากตวัเลข – แบง่กลุม่ยอ่ยตามงานท่ีได้ตวัเองท า 

ประมวลมุมมองต่อสถานการณ์ตัวเลขจากการท างานเอดส์  

- ทวนเปา้หมายในการท างานเอดส์ 3 ศนูย์ และเปา้หมายปี 2573 คือ 90 90 90 

- เปา้ 90 จะมาอยูท่ี่ศนูย์ท่ี 2 คือ ลดการเสียชีวิตของผู้ติดเชือ้ฯ กลา่วคือ  

 90% ของผู้ติดเชือ้ฯ รู้ผลเลือดของตวัเอง    

 90% ของผู้ติดเชือ้ฯ เข้ารับการรักษา   

 90% ของผู้ติดเชือ้ฯ ท่ีได้รับการรักษาแล้ว VL ต ่ากวา่ 50 copies  

- ตวัเลขความชกุและการอบุตัิใหม ่กรณีการติดเชือ้เอชไอวีของหญิงตัง้ครรภ์ บอกอะไรบ้าง? 

- หญิงตัง้ครรภ์เป็นภาพตวัแทนของหญิงทัว่ไปหรือไม?่ 

- ตวัเลขการติดเชือ้ฯ รายใหม่ของหญิงตัง้ครรภ์ไมมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัยะส าคญั 

สง่ผลให้ไมมี่ความหมายตอ่การท ายทุธศาสตร์ของประเทศ ในการลดอตัราการตดิเชือ้ฯ 

ในหญิงตัง้ครรภ์  

- ปรากฏการณ์หญิงตัง้ครรภ์ไมต่ดิเชือ้ฯ ในท้องแรกแตต่ิดในท้องท่ี  2 และ 3 บอกอะไร?  

- ตวัเลขความชกุและการอบุตัิใหมก่รณีการติดเชือ้เอชไอวีของทหารเกณฑ์ บอกอะไรบ้าง? 



- ทหารเกณฑ์เป็นภาพตวัแทนของชายไทยทัว่ไปหรือไม?่      

- อตัราการตดิเชือ้ฯ รายใหมข่องทหารเกณฑ์สงูขึน้ทกุปี   

- คูข่องทหารเกณฑ์เป็นใครได้บ้าง?  

- งานท่ีท าอยู ่ตอบโจทย์ตวัเลขการเพิ่มขึน้ของผู้ ตดิเชือ้ฯ รายใหมท่ี่เป็นทหารเกณฑ์หรือไม?่   

- อตัราการใช้ถงุยางใน MSM    

- การใช้ถงุยางต ่าลง แตท่ าไมการติดเชือ้ฯ รายใหมใ่น MSM จงึน้อยลง    

- ใส ่intervention อะไรลงไปหรือเปลา่ในการท างาน  

- การเก็บข้อมลูถกูต้องหรือไม่  

- การตีตรา เลือกปฏิบตั ิมีตวัเลขชดัเจนขึน้ โดยก่อนหน้านีเ้ป็นเพียงปรากฏการณ์ ไมมี่การเก็บสถิติ 

ท าให้กระทรวงสาธารณสขุคิดงานเพื่อจดัการปัญหา   

- ชมุชนอยูต่รงไหนในการท างานของกระทรวงสาธารณสขุ?  

- ไมมี่การเก็บตวัเลขใน setting อ่ืนๆ เชน่ โรงเรียน โรงงาน  

- การเข้าถึงการรักษา พบวา่ มีการ “หายไป” ของผู้ติดเชือ้ฯ ตัง้แตต่รวจเจอเชือ้ฯ แล้วไมเ่ข้ารับการ

รักษา หรือกินยาไปสกัพกัหนึ่งแล้วหายไป 

- ตวัเลขท่ีหายไปนีเ้ก่ียวข้องกบัการท างานของเราหรือไม ่อยา่งไร? 

- ระบบการให้ค าปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการกินยามีปัญหาหรือไม?่ 

2.แบ่งกลุ่มย่อย ระดมความเหน็ 

 ผู้ด าเนินกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมเลือกเข้าห้องยอ่ยตามประเด็นท่ีตวัเองสนใจ ดงันี ้1.กลุม่ลดการติด

เชือ้ฯ รายใหม ่(งานปอ้งกนั) 2.กลุม่ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ (งานรักษา) 3.กลุม่ลดการตีตรา และเลือก

ปฏิบตัิ และ 4.กลุม่เปา้หมาย 3 ศนูย์   

 โจทย์ 

1. ถ้าจะไปให้ถึง 3 ศนูย์ เราเห็นชอ่งวา่งอะไร? 

2. ในการท างาน เราอยากท าอะไรเพิ่มหรือจะท าอะไรเพ่ือตอบโจทย์ 3 ศนูย์   

3. สถานการณ์/สถิตท่ีิควรมีเพิ่มเตมิเพ่ือสนบัสนนุการท างาน 3 ศนูย์ 

การลดการตดิเชือ้ฯ รายใหม่  



1. ช่องว่างเพ่ือจะไปสู่เป้าหมายเร่ืองการป้องกัน (การลดตดิเชือ้ฯ รายใหม่) มีอะไรบ้าง? 

- ปริมาณถงุยางอนามยัไมเ่พียงพอ ในการปอ้งกนั  

- เยาวชนไมมี่เงินซือ้  

- โรงเรียนไมใ่ห้ติดตัง้ตู้ถงุยางหยอดเหรียญ  

- อตัราการใช้ถงุยางน้อย 

- งบประมาณของรัฐในเร่ืองถงุยาง มีให้เฉพาะผู้ติดเชือ้ฯ หากโรงพยาบาลไมเ่ห็นความส าคญั 

อาจไมมี่การจดัซือ้ให้ประชาชนไปรับฟรี   

- ภาครัฐ (คา่ยทหาร) ไมมี่ถงุยาง ยงัต้องมาขอจากภาคประชาสงัคม 

- พืน้ท่ีขาดแคลนถงุยางอนามยั ในขณะท่ีโรงพยาบาลรัฐมีเป็นจ านวนมาก แตจ่ ากดัชิน้ให้  

- การท างานละเลยคนบางกลุ่ม จนขาดกระบวนการในการไปท างาน เชน่ กลุม่ผู้หญิง แมบ้่าน 

เยาวชน  

- การประชาสมัพนัธ์เร่ืองการปอ้งกนัหายไป  

- คนท่ีมีความเส่ียงยงัขาดความตระหนกั ยงัเปล่ียนวิธีคิด / พฤตกิรรมไมไ่ด้ เชน่ พนกังานใช้

ถงุยาง 100% กบัแขก แตไ่มใ่ช้กบัคู ่ 

- การส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมาย เช่น เนือ้หาทนัสมยัมากขึน้ เฉพาะกลุม่มากขึน้  

- งบประมาณของประเทศในเชิงปอ้งกนัต้องเพียงพอ 

ข้อสงัเกตของผูเ้ข้าร่วม 

- เป็นการตอกย ้า ตีตราในกลุ่ม key pop หรือไม่  

- ความเป็นตวัแทนของทหารเกณฑ์ใช้เป็นตวัแทนของชายไทยทัง้หมดหรือไม่  

- อตัราการติดเชื้อฯ ของทหารเกณฑ์เพ่ิมข้ึนทกุปี แสดงว่าเราไม่ไดท้ างานป้องกนักบัเยาวชน

อย่างจริงจงัหรือไม่? 

- ในงานปอ้งกนั ถงุยางอนามยัเป็นค าตอบเดียวหรือไม่?  

- การเก็บข้อมูลมีเงือ่นไขในการท างาน เช่น ลงไปตรวจเลือดในช่วงกลางวนั ตรวจวนัธรรมดา 

ตวัชี้วดัมีจ านวนมาก อาจไม่สะทอ้นภาพความเป็นจริง 

2. เราจะท าอะไรเพิ่ม 

- ประเทศต้องมียทุธศาสตร์การท างานกบัคนกลุม่อ่ืนด้วย เชน่ แมบ้่าน ท่ีไมมี่ทกัษะการตอ่รอง

กบัคู ่/ ผู้ตดิเชือ้ฯ / เยาวชน เพ่ือลดการตีตรากลุม่เส่ียงบางกลุม่ อยา่งชายรักชาย  



- ยกระดบังานท่ีท าให้เป็นการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม หรือตระหนกัในกลุม่ทัง้ท่ีมีเชือ้ฯ แล้วและ

ยงัไมมี่เชือ้ฯ    

- เน้นท่ีพฤตกิรรมเส่ียง อยา่เน้นเป็นกลุม่คน 

- สอนเพศวิถีศกึษารอบด้านตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง  

- การท างานต้องท าให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของกลุม่เปา้หมาย พร้อมปรับเปล่ียนทศันคตใินเร่ือง

เอดส์ เร่ืองเพศ  

- หาเคร่ืองมือปอ้งกนัท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต เชน่ การสง่เสริมการใช้ถงุยางอนามยั การใช้เข็ม

สะอาด  

- งบประมาณของประเทศต้องจดัสรรใหม ่โดยมุง่อดุช่องวา่งท่ีเกิดขึน้ ท่ีนอกจากกลุม่ Key pop 

ในเชิงกลุม่คน และเชิงพืน้ท่ี (งบ 200 ล้านบาท / งบอดุหนนุ) รวมทัง้การน างบประมาณของ

ทกุกระทรวงในเร่ืองเอดส์มาวางยทุธศาสตร์ร่วมกนั   

3. ข้อมูลท่ีต้องการเห็นเพิ่มเตมิ 

- ข้อมลูกลุม่อ่ืนๆ เม่ือไมมี่การเก็บ ท าให้ไปตอกย า้ภาพวา่ชายรักชายติดเชือ้ฯ มาก 

ลดการตีตราและเลือกปฏิบัต ิ 

1. ยังมีช่องว่างอะไร ท่ีจะต้องท าเพื่อตอบโจทย์ 3 ศูนย์    

- ในหนว่ยงานระดบัชมุชน เช่น โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบัต าบล (รพ.สต.) ยงัไมไ่ด้

ท างานเร่ืองเอชไอวี/เอดส์อย่างจริงจงั  

- ไมมี่การท างานกบักลุม่คนท่ีมีความเส่ียงสงู เชน่ พ่อบ้าน แมบ้่าน ผู้สงูอาย ุผู้ ต้องขงัใน

เรือนจ า แตก่ลบัท างานในกลุ่มเฉพาะเจาะจง เชน่ เยาวชน MSM 

- การเข้ารับบริการตรวจเลือด กลุม่ MSM และ TG ไมค่อ่ยเข้ามาตรวจ เพราะเม่ือไปหน่วย

บริการก็ถกูตีตราแล้ววา่เป็นกลุม่เส่ียง   

- คนท่ีตรวจเอชไอวี ความรู้สึกยงัไมเ่ทา่กบั คนท่ีเดินไปตรวจเบาหวาน ความดนั ข้อสงัเกต

คือ ช่องวา่งนีเ้กิดจากอะไร คนท างานในหนว่ยบริการ หรือการจดัสภาพแวดล้อมไมเ่อือ้ตอ่

การไปใช้บริการหรือไม?่  

- การพฒันาให้งานลดการตีตรา เข้าไปอยูใ่นงานประจ าท่ีท า ไมว่า่จะเป็นงานปอ้งกนัหรือ

งานรักษา   



- ในระดบัประเทศไมมี่การลงทนุด้านงบประมาณ/ทรัพยากร ในงานลดการตีตราอยา่ง

จริงจงั  

- การท างานรณรงค์ เพ่ือปอ้งกนัผู้ตดิเชือ้ฯ รายใหมแ่ละการท าให้เข้าถึงการรักษาในอีกมมุ

หนึง่คือการตีตราผู้ติดเชือ้ฯ และตอกย า้ประเดน็การตีตราในงานเอดส์หรือเปลา่?  

- การตีตราเกิดจากอะไร จากการไมรู้่ข้อมลู เป็นความกลวั หรือรู้ทกุอยา่งแล้วแตเ่ป็น

ทศันคต ิหรือเป็นเพราะนโยบาย? 

- กระบวนการท างานเพ่ือลดการตีตรา ในหนว่ยบริการของกระทรวงสาธารณสขุไม่ตอ่เน่ือง 

มีแตก่ระบวนการอบรม จงึไมค่ดิว่าจะชว่ยจดัการปัญหานีไ้ด้  

- นโยบายบางอย่างของรัฐ ท าให้เกิดการตีตราและยากตอ่การท างานด้วย เชน่ กฎหมาย

เอาผิดตอ่ผู้ ใช้ยาเสพติด คนไร้สถานะ แรงงานข้ามชาติ ท าให้กลุม่คนเหลา่นีไ้มก่ล้าเข้าไป

ใช้บริการในหนว่ยบริการ   

2. เราจะท าอะไรเพิ่ม เพื่อลดช่องว่าง  

- ในระดบับคุคล ต้องเปล่ียน ต้องชว่ยกนัแก้วาทกรรมเร่ือง “กลุม่เส่ียง” จะต้องท างานกบั 

“พฤตกิรรมเส่ียง” ไมใ่ช ่“กลุ่มเส่ียง” โดย “กลุม่เส่ียง” คือการเหมารวมและเป็นการตีตรา 

การเปล่ียนจะต้องเร่ิมจาก “ตวัเรา” ในการท างานในระดบัพืน้ท่ี เปล่ียนวิธีการส่ือสารกบั

เพ่ือนๆ   

- ในระดบันโยบาย เสนอดงันี ้ 

 

แนวนโยบาย กฎหมาย การส่ือสารสาธารณะ 

 ผลกัให้นโยบายตา่งๆ 
สามารถบงัคบัใช้ได้จริง เชน่ 
แนวปฏิบตัใินสถานศกึษามี
แตใ่ช้ไมค่อ่ยได้จริง                
สิ่งท่ีต้องท าคือ ตัง้วงพดูคยุ 
ชวนกนัไป
กระทรวงศกึษาธิการ /
นโยบาย Harm ของกระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) วา่จะท า

 กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพ
ตดิ 

 กฎหมายท่ีมีบทลงโทษ
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิผู้
ตดิเชือ้ฯ 

 กฎหมายห้ามตีตรา เลือก
ปฏิบตัทิกุรูปแบบ 

 ผลกัให้เร่ืองการตีตรา ถกู
ส่ือสารในระดบัสาธารณะ 
เชน่  

- ส่ือสารในส่ือกระแส
หลกั เชน่ วิทย ุทีวี 
โดยรัฐต้องสนบัสนนุ
เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่



อยา่งไรกนัแน ่ชวนกนัท างาน
เพ่ือให้ สธ.ประกาศวา่
โรงพยาบาลในสงักดัไมมี่
นโยบายเร่ืองการกีดกนัผู้ติด
เชือ้ฯ เข้ามาขายอาหาร  

 ผลกั/ท างาน/รณรงค์ให้แตล่ะ
องค์กรมีแนวปฏิบตัเิร่ืองการ
ลดการตีตรา  

 กลไกคุ้มครองสิทธิท่ีถกูเขียนไว้
ในยทุธศาสตร์เอดส์ชาต ิยงัไมมี่
แผนปฏิบตักิารรองรับ ดงันัน้ต้อง
ท าเพิ่ม 

การท างาน 

- ใช้ message เดียวกนั
ในการส่ือสารทัง้รัฐ
และเอ็นจีโอ และเป็น 
message ท่ีต้อง
สร้างความเข้าใจ
ให้กบัสงัคม ไมใ่ช่
สร้างความกลวั ต้อง
สร้างความเข้าใจ
เร่ืองเอดส์และเอชไอ
วี 

 

 

ประเดน็ที่ต้องชวนคุยกันให้ตกผลึก  

- ต้องมีการถกเถียงกนัในวงคนท างานวา่การมีเอชไอวี ไมไ่ด้ท าให้คนๆ นัน้มีสิทธิพิเศษหรือไม่

ได้รับสิทธิเหมือนคนอ่ืนๆ ใช่หรือไม?่   

- ถึงเวลาหรือยงัท่ีประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายท่ีเอาผิดกบัคนท่ีละเมิด กีดกนั ผู้ตดิเชือ้ฯ? 

หรือวา่กฎหมายท่ีจะผลกัดนัออกมาจะมีลกัษณะเป็นภาพรวมใช้กบัคนทกุกลุม่ ไมไ่ด้เฉพาะ

กบัการละเมิดผู้ติดเชือ้ฯ เทา่นัน้ 

3. ข้อมูลอะไรท่ีต้องเก็บเพิ่มเพ่ือช่วยเราในการท างาน 

- ขาดการเก็บข้อมลูการตีตราในกลุม่ประชากรอ่ืน และการตีตราในเร่ืองอ่ืน เชน่ เร่ืองเพศ 

เชือ้ชาติ โดยตวัเลขท่ีเก็บมาเป็นของผู้ตดิเชือ้ฯ และในหน่วยบริการเทา่นัน้  

- พฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลู เชน่ การให้แตล่ะหนว่ยงาน/องค์กรเก็บข้อมลูเร่ืองการ

ละเมิดสิทธิ หรือหาหน่วยใดหนว่ยหนึง่รับผิดชอบและสนบัสนนุงบประมาณให้ 

- การสะท้อนข้อมลูการละเมิดสิทธิในท่ีประชมุระดบันโยบาย เพ่ือให้เห็นความส าคญัจน

สง่ผลตอ่การผลกัให้เกิดยทุธศาสตร์ แนวปฏิบตั ิวิธีการท างาน และการสนบัสนนุ

งบประมาณ 



- ข้อเสนอ คือ ตัง้วงคยุ การออกแบบค าถาม ดชันีตวัชีว้ดั และกระบวนการท างานเพ่ือเก็บ

และวดัความเปล่ียนแปลงด้านทศันคติท่ีสะท้อนภาพความจริงมากท่ีสดุ โดยท่ีกระทรวงฯ 

ใช้อยูคื่อการวดัทศันคตกิ่อน แล้วเตมิ intervention ลงไป แล้ววดัทศันคติอีกครัง้หนึง่ 

ลดการเสียชีวิตของผู้ตดิเชือ้เอชไอวี (งานรักษา) 

 ทบทวนข้อมลู 

 ฐานข้อมลูสถิตจิากโปรแกรม NAP  

ผู้ตดิเชือ้ฯ ทัง้หมด 438,336 คน 

ตรวจ HIV  431,270 คน 

รับยาต้านฯ  361,317 คน 

กินยาต้านฯตอ่เน่ือง 302,174 คน 

ได้ตรวจ VL  258,807 คน 

VL น้อยกวา่ 1,000 250,653 คน  

 ข้อสงัเกตของผูเ้ข้าร่วม 

- ความน่าเชื่อถือของตวัเลข 

- ตวัเลขทีเ่ป็นจ านวนผู้ติดเชื้อฯ ใช่หรือไม่ หรือมากกว่านัน้ เพราะหากตวัเลขแรกไม่ใช่
ตวัเลขอื่นก็ไม่ใช่ 

- ไม่มีข้อมูลทัง้หมดของสิทธิอืน่ๆ เช่น ข้าราชการ ประกนัสงัคม 

 - การใช้ตวัเลขวดั VL ควรใช้ที ่50 ไม่ใช่ 1,000 เพือ่จะได้ตัง้เปา้หมายของเราใหช้ดัเจน 

 - การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันาระบบบริการ 

1. ถ้าจะไปให้ถงึเป้าหมาย 3 ศูนย์ เราเหน็ช่องว่างอะไร 

จ านวนผู้ติดเชือ้ฯ ท่ีหายไป ไมไ่ด้เข้าสูร่ะบบ 

1. คนไมม่าตรวจเลือด (7,000 กวา่คน) 

 ระดบับคุคล/สงัคม 

- กลวัคนอ่ืนรู้ กลวัถกูเปิดเผยความลบั (ถ้าไม่ตรวจ ก็ไมรู้่ คือ ไมเ่ป็น) 

1. สง่ผลตอ่การด าเนินชีวิต ตกงาน 



2. การรังเกียจของคนรอบข้าง ถกูตีตรา 

3. เช่ือวา่เอดส์ยงัป่วย ด า เป็นภาพเก่า    

- ส าหรับผู้ใช้ยา ต้องได้รับการรักษาด้วยเมทาโดนโดยอตัโนมตั ิท าให้คนยงัไมเ่ลือก
มาตรวจรักษา 

- ความกงัวลเร่ืองการรักษา การกินยาตลอดตอ่เน่ือง ต้องมารับการรักษา 

- ประเมินความเส่ียงตวัเองไมไ่ด้ คิดว่าตวัเองไมเ่ส่ียง 

การจดัระบบบริการ 

- มีการจดัระบบคลินิกเป็นวนัชดัเจน เชน่ ตรวจ HIV เฉพาะวนั / ผู้ใช้ยามาคลินิก
ผู้ใช้ยา ไมเ่อือ้ตอ่การตรวจส าหรับผู้ ท่ีพร้อม (ทกุวนั) 

- มาตรวจแล้วไมรู้่ผลภายในวนัเดียว นดัไปฟังผลอีกรอบ ท าให้คนไมไ่ปฟังผล 

- หน้าห้องระบชุดัเจนว่า ห้องตรวจ HIV ไมเ่ป็นความลบั 

2. คนไมม่ารับยาต้านฯ (70,000 กว่าคน) 

ระดบับคุคล/สงัคม 

- รู้ผลเลือดตอนแข็งแรง มีผลกระทบตอ่การท างาน เช่น ต้องลางานบอ่ย ไม่
ต้องการให้คนท่ีท างานรู้ 

- ผู้ตดิเชือ้ฯ ไมรู้่ข้อมลูเร่ืองผลกระทบระยะยาว ไมค่ิดว่าตวัเองป่วย 

- กลวั กงัวลอาการข้างเคียงท่ีจะเกิดขึน้ 

การจดัระบบบริการ 

- ระบบโรงพยาบาลไมเ่ห็นด้วยกบัการเร่ิมยาเร็ว ยงัรอได้หาก CD4 ยงัสงูอยู ่/ มอง
เร่ืองภาระงาน 

- มาตรวจแล้วไมรู้่ผลภายในวนัเดียว นดัไปฟังผลอีกรอบ 

- ทศันะการตีตราตอ่กลุม่ประชากรบางกลุม่ ไม ่Any CD4 เชน่ ผู้ใช้ยา   

3. คนไมกิ่นยาตอ่เน่ือง  (60,000 กว่าคน) 

ระดบับคุคล/สงัคม 

- เจอผลข้างเคียงแล้วทนไมไ่หว ท าให้หยดุยาไปเลย 



- กรณีผู้ใช้ยา เร่ิมยาตอน CD4 ต ่ามาก ไมรู้่ข้อมลู ทนอาการข้างเคียงไมไ่หว 

- กงัวล กลวัคนรู้ แตง่งานใหม่ มีคูใ่หม ่ท่ีท างานใหม่ 

- เยาวชนขาดความหวงั / เบื่อการกินยา ตัง้ค าถามในการกินยาของตวัเอง การมีวิถี
ชีวิตของเดก็ เยาวชน  

- วิถีชีวิตของคนท่ีย้ายท่ีท างานใหม ่เชน่ พนกังานบริการ / ไมมี่เงินมารับยาในท่ี
เดมิ 

- ไมส่ามารถจดัการเร่ืองการกินยาตอ่เน่ืองได้ตามแตก่รณีของตวัเอง เชน่ การใช้
สารเสพตดิ การท างานตา่งถ่ิน เดก็เยาวชน   

การจดัระบบบริการ / การท างานของเอ็นจีโอ 

- ระบบการเตรียมความพร้อมของคนท่ีมาเร่ิมยา (ระบบโรงพยาบาล / แกนน า) 

- การเตรียมการรองรับเพ่ือจดัการอาการข้างเคียงของคนท่ีเจอวา่ตดิเชือ้ฯ ได้ทนั 

- การท างานกบัวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนท่ีมีเชือ้ฯ 

- ระบบบริการท่ีไมเ่อือ้กบัการย้ายงานตา่งถ่ิน ย้ายสิทธิ ต้องมีคนรับรอง 

- ก่อนเร่ิมยา แกนน าศนูย์องค์รวมไมไ่ด้มีโอกาสเจอเพ่ือนผู้ตดิเชือ้ฯ ไมไ่ด้เตรียม
เพ่ือนก่อน 

2. ในการท างานต้องการท าอะไรเพิ่ม   

การพฒันา/สนบัสนนุระบบบริการ 

- การพฒันากระบวนการให้ค าปรึกษา / การเตรียมความพร้อม 

- สนบัสนนุผู้ให้บริการจดับริการได้สอดคล้องกบัผู้ รับบริการ เช่น การปรับเปล่ียน
สตูรยา การย้ายสิทธิ  

- พฒันาและสนบัสนนุให้ระบบบริการมีมาตรฐาน เชน่ ตรวจ LAB ยาต้านฯ 

บทบาทของภาคประชาสงัคม 

- ท าให้เพ่ือนรู้ข้อมลู  

1. การเตรียมความพร้อมก่อนกินยา 

2. การกินยาตอ่เน่ือง 



3. การย้ายสิทธิ 

- การเข้าไปมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในการร่วมบริการเตรียมความพร้อม
และตดิตามเพื่อนผู้ติดเชือ้ฯ อยา่งตอ่เน่ือง และท าได้อย่างยัง่ยืน 

ชอ่งวา่ง การสนบัสนนุงบในการติดตามผู้ติดเชือ้ฯ ของภาครัฐท าให้บทบาทการ
ท างานของภาคประชาชนเปล่ียนไป ภายใต้การท างานของโรงพยาบาลเป็น
ลกูจ้าง ไมไ่ด้ท างานตดิตามเพ่ือนผู้ติดเชือ้ฯ 

ข้อเสนอ  

1. ภาครัฐต้องสนบัสนนุงบประมาณภาคประชาสงัคมในการเข้าไปมีสว่น
ร่วมในการพฒันาระบบการตดิตาม 

2. การพฒันาภาคประชาสงัคมให้เห็นวา่บทบาทการท างานมีสว่นร่วมท่ีมี
ประสิทธิภาพ พิสจูน์ได้วา่ชว่ยการท างานให้เห็นผลได้ชดัเจน 

3. การพฒันาคนรุ่นใหม่ 

3. สถานการณ์/ข้อมูลท่ีควรมีเพิ่มเตมิ 

- ท าข้อมลูให้ครบทกุสิทธิ ทัง้บตัรทอง ประกนัสงัคม ข้าราชการ ฯลฯ ให้เป็นฐาน
เดียวกนั 

- การแปรผลข้อมลูและคืนข้อมลูให้กบัคนด าเนินงานทัง้ภาครัฐและภาคประชา
สงัคม 

- การใช้ตวัเลขวดั VL ควรใช้ตวัเลข 50 ไมใ่ช ่1,000 เพ่ือจะได้ตัง้เปา้ให้ชดัเจน 

 

3.บทเรียนจาก กพอ.ภาคต่างๆ 

ภาคอีสาน  

 สิ่งท่ีท าในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

- มีตวัแทนภาคอีสานร่วมเวที กพอ.ระดบัชาต ิ 

- มีการพฒันาโครงการร่วมกนัของภาค เสนอ สอวพ. ในประเดน็เร่ืองการพฒันาบคุลากรและ

กลไกการท างานนโยบายภาคอีสาน 

-  สรุปบทเรียนการท างานของภาคอีสาน โดยมลูนิธิเอดส์ ร่วมกบั กพอ.ชาต ิ 



การท างานของภาคอีสาน 

- งบท่ีได้รับการสนบัสนนุภาคประชาสงัคมมีประมาณ 17.2% 

- งบประมาณสว่นใหญ่จะลงไปท่ีเครือขา่ยผู้ติดเชือ้ฯ 

- มีการท างานกบักลุม่เยาวชนบ้าง นอกเหนือจากกลุม่ Key pop  

- มีการจดัการหลายรูปแบบ เชน่ ตา่งคนตา่งท า / ท าเป็นแพ็คเกจ มีโครงการร่วมกนั รับงบแล้ว

กระจายไปสู่องค์กรสมาชิก / ก าหนดยทุธศาสตร์การท างานร่วมกนัระหว่างองค์กร  

ความท้าทาย 

- การเช่ือมตอ่ระหวา่งองค์กร การพดูคยุกนัน้อยลง ตา่งคนตา่งท า 

- การขบัเคล่ือนกลไก กพอ.ภาคอีสานให้เป็นจริง มีคนประสานงาน มีคนสนบัสนนุ 

- งบอดุหนนุภาคประชาสงัคมน้อยลง แตอ่งค์กรท่ีต้องการงบประมาณในการท างานมีมากขึน้  

ข้อเสนอในการท างานร่วมกบัเขต 

- หาตวัแทนภาคประชาสงัคมไปร่วมบริหารงบในเขตท่ียงัไมมี่ตวัแทน เพ่ือน างบไปสนบัสนนุเปา้ 

3 ศนูย์ 

- ภาคประชาสงัคมเช่ือมคนท างานมาร่วมท างานด้วยกนั  

ภาคเหนือ 

 การสนบัสนนุงบประมาณ  

- มี 57 องค์กร ขอโครงการไปท่ีเขต  

สิ่งท่ีท า 

- การติดตามและสนบัสนนุเวทีระดบัจงัหวดั 1 ครัง้ โครงการระดบัเขต 1 ครัง้ ท าหลายจงัหวดั / 

กรรมการ กพอ.ท่ีอยู่ในจงัหวดัลงเวทีติดตาม 

- สิ่งท่ีค้นพบ 65 – 70% ใช้โครงการตามเมน ู

- มีความร่วมมือในการท างานร่วมกบัภาครัฐ เชน่ สสจ. โรงพยาบาล และภาคประชาชน 



- มีเวทีตดิตามร่วมกนัในระดบัจงัหวดั (เห็นองค์กร งบประมาณในจงัหวดัร่วมกนั / มีการท างาน

ร่วมกบัโรงพยาบาล และเครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ฯ ในการพฒันาระบบบริการ 

ชอ่งวา่ง 

- ไมมี่การท าแผนตดิตามการท างานของพืน้ท่ี / จงัหวดั ร่วมกนัระหวา่ง สคร.และ กพอ. 

- การท างานร่วมกนัยงัไปไมถ่ึงเปา้ 

- งบประมาณไมส่อดคล้องกนั โดยเฉพาะการออกแบบโครงการตามเมน ูไมส่ามารถท าได้ตามท่ี

คดิไว้  

- เจ้าหน้าท่ีภาครัฐยงัมองวา่ไมใ่ชบ่ทบาทของผู้ตดิเชือ้ฯ ในการไปร่วมพฒันาระบบบริการ 

- การเปล่ียนผู้บริหาร สสจ. 

- การท างานแบบมืออาชีพ ในเร่ืองการบริหารจดัการโครงการ จดักิจกรรมตามแผนงาน

เปา้หมายโครงการ การสง่รายงานตรงเวลา  

ข้อเสนอ 

- การท าแผนลงตดิตามและสนบัสนนุระดบัจงัหวดั  

ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 

 ข้อสงัเกต  

- บาง สคร.ไมซื่อ้เมนเูลย  

- เร่ืองการลดการตีตราท าน้อยมาก ขณะท่ีพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ไมมี่เลย 

- กลุม่ท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ถกูจดัตัง้โดยภาครัฐ ต้องยดึเนือ้งานและข้อคิดเห็นจากพ่ี

เลีย้งเทา่นัน้  

- สคร.6 ถอดบทเรียนการด าเนินการ มีการท าเวิร์คชอปความเข้าใจเมนใูห้กบั สสจ.ทกุจงัหวดั 

เพ่ือน ามาใช้พฒันาโครงการในปี 2561 

- จงัหวดัไมมี่การวิเคราะห์ช่องวา่งการท างานของตวัเอง 

- มีความซ า้ซ้อนของงบประมาณ 



- ไมมี่ กพอ.ภาคกลาง 

ภาคใต้ 

- 84 กลุม่ท่ีเข้าโครงการ มีประมาณ 3 – 4 โครงการ ท่ีเข้ากบัเมน ู 

- จะท าเวทีประเมินผล  

- ยงัไมส่ามารถรวมกนัทัง้ภาคได้ ระหวา่งภาคใต้ตอนบน และตอนลา่ง 

 ข้อสงัเกต 

- กรรมการไมมี่สดัส่วนของภาคประชาสงัคม เชน่ เขต 4 กรรมการไมเ่ข้าใจเมนท่ีูภาคประชาชน

น าเสนอ  

- โครงสร้างของ กพอ.ควรต้องมีตวัหลกั เชน่ ในภาคกลาง ตะวนัออก ตะวนัตก 

ตัวอย่างการร่วมกันเสนอโครงการในงบอุดหนุน โดยมี กพอ.ภาค เป็นทีมสนบัสนนุ 

- กระบวนการส าคญั ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ ช่องวา่งในระดบัภาค เขต จงัหวดั 

- วางเปา้หมายและพฒันาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั 

- องค์กรท่ีมี มีอะไรบ้างท่ีสนใจร่วมขบวนการ 

- ดคูวามซ า้ซ้อนของงบประมาณท่ีมีอยูแ่ล้ว 

- พดูคยุการบริหารจดัการ ใครจะเป็น PR ใครจะเป็น SR ประเดน็ใดบ้าง 

- การสนบัสนนุ ตดิตาม ดกูารเปล่ียนแปลงประเมินผลโครงการ 

ตวัอยา่งประเดน็เชน่ 

- การท างานปอ้งกนั ลดการติดเชือ้ฯ รายใหม่ 

- การประเมินความเส่ียง และเข้าสูก่ารรักษา 

- การรับยาต้านฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

- ลดการรังเกียจ เลือกปฏิบตัิ 

 



วันท่ี 15 พฤศจิกายน  

1.แบ่งกลุ่มตามภาค วิเคราะห์ และวางแผนการท างานร่วมกันในภาค 

กพอ.ภาคอีสาน   

1. ขัน้ตอนการท าโครงการร่วมกัน 

วิเคราะห์:  เราจะท า “พวง” แบบไหน? แบบเขต แบบ สคร.? 

 สถานการณ์ในพืน้ท่ี 

- เขต 7 (5 จงัหวดั) สสจ.จะพิจารณางบ วนัท่ี 20 เมษายน 2561 

- เขต 8 (7 จงัหวดั) งบ 3,500,000 บาท มีการพิจารณาจดัสรรกนัไปเรียบร้อยแล้ว 

- เขต 9 (4 จงัหวดั) ยงัไมมี่ข้อมลู 

- เขต 10 งบ 2,900,000 บาท มีการพิจารณางบไปแล้ว 5 จงัหวดั และเซ็นสญัญาไปแล้วบาง

จงัหวดั ตวัอยา่ง คือยโสธรมี 10 โครงการ แตร่วมเป็นโครงการใหญ่โครงการเดียว 1 โครงการ 

 ถ้าจะรวมแบบจงัหวดัจะต้องให้ สสจ.เข้ามามีบทบาท เพราะ สสจ.เป็นผู้รวบรวมโครงการเพ่ือ

น าเสนอของบประมาณ 

 ถ้าจะรวมแบบจงัหวดั มีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ แตต้่องคยุกนัให้ละเอียด เพราะแตล่ะองค์กรมี

หน้างานท่ีตา่งกนั บางองค์กรท ากบัแรงงานข้ามชาต ิบางองค์กรท ากบัเยาวชน หากท าเป็นพวงแล้ว

ต้องเปล่ียนกลุม่เปา้หมายท่ีท างานอยูด้่วยก็จะล าบาก เพราะไมถ่นดั ไมคุ่้นชิน และไมใ่ชเ่ปา้หมายการ

ท างานขององค์กร 

 ข้อเสนอ คือ จงัหวดัใดท่ีพร้อมรวมก็ให้รวม แตจ่งัหวดัใดท่ีท างานองค์กรเดียวสะดวกกวา่ ก็ให้

รอดคูวามพร้อมก่อน  

สรุป 

 จะมีการท างานร่วมกนัตามเปา้หมาย 3 ศนูย์ (งานปอ้งกนั งานรักษา งานลดการตีตรา)  

 แตล่ะจงัหวดัจดัหาเวทีคยุกนัเร่ืองการท างานร่วมกนั 

ก าหนดเวลา  

 เปา้หมาย คือ เร่ิมโครงการในปี 2562 

 การท างานในปี 2561 เพ่ือเปา้หมายการร่วมกนัท าโครงการให้ได้ในปี 2562 

 การจดั/หาเวทีระดบัเขต จงัหวดั องค์กร เพ่ือพดูคยุหาแนวทางความเป็นไปได้ในการ

ร่วมกนัท างาน  



 ในการคยุระดบัองค์กร เร่ิมจากองค์กรท่ีมีประสบการณ์การท างานกบั กพอ.ก่อน

เพราะคยุกนัง่าย เน่ืองจากพอเห็นแนวทางการท างานเป็นพวงแล้ว (22 ธนัวาคม 

2560) 

 ในระดบัจงัหวดัท่ีมีหลายองค์กร ทัง้องค์กรท่ีเคยมีและไมเ่คยมีประสบการณ์การ

ท างานร่วมกบั กพอ. อาจจะต้องเร่ิมจากให้เครือขา่ยผู้ติดเชือ้ฯ ไปขยายข้อมลูเร่ือง

การท างานร่วมกนั (เป็นพวง) ให้กบัองค์กรอ่ืนๆ ทัง้นี ้เครือขา่ยฯ จะต้องไปขยาย

ข้อมลูให้เพ่ือนสมาชิกก่อนด้วย เพ่ือให้เข้าใจตรงกนัในเร่ืองการท างานในรูปแบบพวง 

 หาวิธีการท่ีจะเพิ่มสดัส่วนของ NGO, CSO เข้าไปมีสว่นร่วมในการพิจารณาโครงการ 

กพอ.ภาคใต้  

 ประเดน็ถกเถียง - ข้อดีในการท างานรวมกนัเป็นพวง 

- การร่วมกนัท างาน นา่จะท าให้การเขียนโครงการดีขึน้ ง่ายตอ่การน าเสนอโครงการ และตอบโจทย์

การท างานของประเทศ  

- มีรูปแบบการท างานเหมือนกนั  

- ยกระดบัการท างานให้ดีขึน้  

- ของบท้องถ่ินได้ง่ายขึน้  

- ท างานเป็นกลุม่ เป็นทีมท่ีดี 

 ความกงัวลใจ 

- โครงการซ า้ซ้อน? 

- ตอบโจทย์การท างานไมไ่ด้  

 โครงการท่ีจะท า 

 1.การลดการตดิเชือ้ฯ รายใหม่ 

 2.VCCT 

 3.การเข้าถึงการรักษา 

 4.ลดการตายจากเอดส์ 



 5.ลดการตีตราและเลือกปฏิบตัิ 

เขต 12 

จังหวัด โครงการ 1 โครงการ  โครงการ 3 

 

โครงการ 4 

 

โครงการ 5 

 

ตรัง พะยนูศรีตรัง พะยนูศรีตรัง    

พัทลุง แมข่รี  

ใจประสานใจ 

แมข่รี  

ใจประสานใจ 

   

สตูล เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

สงขลา เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

ไทรงาม 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

โอโซน 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

ฟ้าสีรุ้ง 

ปัตตานี  เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

ปิตมุดีุ  

ศนูย์ฟืน้ฟู 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

ปิตมุดีุ  

ศนูย์ฟืน้ฟู 

ยะลา เบตง 

รักษ์สขุภาพ 

  เบตง 

โอโซน 

เบตง 

 

เขต 11 จะไปคยุกบัทาง สคร.ก่อน โดยจะเร่ิมการท างานร่วมกนัในปี 2561 

จังหวัด โครงการ 1  

(ศุภชัย) 

โครงการ 2 

(ศุภชัย) 

โครงการ 3  

(อ้อ) 

โครงการ 4 โครงการ 5 

(สาว) 

ระนอง มกุแท้ 

ภเูขาหญ้า 

อสม.นาคา 

อสม.ราชกรูด 

มกุแท้ 

ภเูขาหญ้า 

อสม.นาคา 

มกุแท้ 

ธารน า้แร่  

ภเูขาหญ้า  

กาหยหูวาน 

  



 คอคอดกระ 

กระบ่ี ปลายพระยา    เครือข่ายผู้ตดิ

เชือ้ฯ จงัหวดั 

ภูเก็ต รุ้งอนัดามนั  รุ้งอนัดามนั    

  การติดตาม   

- เสนอให้ตดิตามเป็นประเด็น (เป็นพวง) ไมไ่ด้ติดตามเป็นจงัหวดั โดยมีผู้ รับผิดชอบในแตล่ะ

ประเดน็ ตามเขต 

- วนัท่ี 6 – 7 ธนัวาคม จะมีการนดัคยุร่วมกนัของเขต 12  

กพอ.ภาคเหนือ 

 ประเมินโครงการของแตล่ะจงัหวดัท่ีสง่โครงการ ปี 2561 

 

จังหวัด ป้องกัน ดูแลรักษา ลดการตีตรา 

ล าปาง      

เชียงใหม่       

เชียงราย  5  1   

พะเยา  3   1 

ล าพูน    1 

น่าน    

แม่ฮ่องสอน  3  1  

แพร่    3 

 

ขัน้ตอนการท างานโครงการ 

กระบวนการ ไตรมาส 1 

ม.ค. - มี.ค. 

ไตรมาส 2 

เม.ย.- มิ.ย. 

ไตรมาส 3 

ก.ค. - ก.ย. 

ไตรมาส 4 

ต.ค. - ธ.ค. 

1. วิเคราะห์ท าความเข้าใจการจดัท าโครงการ      



ร่วมกนักบัองค์กร สสจ. สคร. เครือขา่ย  

- หาชอ่งวา่ง 

- จดุร่วม ประเดน็ร่วมท่ีจะน าไปสูก่ารท า
โครงการร่วมในระดบัจงัหวดั 

2. การสนบัสนนุการท างานจาก กพอ.ภาค ใน
การท าทิศทางและการสนบัสนนุจงัหวดั 

- จดัวางคยุกบั สคร. / สสจ. ในการสนบัสนนุ
การท างานร่วมกนัในระดบัจงัหวดั 

- การสนบัสนนุระดบัจงัหวดั 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

3. การพฒันาโครงการในระดบัจงัหวดัท่ีจะ
ทดลองท า 

  

  

 

  

 

4. สง่โครงการ สคร.      

 

องค์กรรับผิดชอบ / สนบัสนนุ 

จังหวัด องค์กรรับผิดชอบ กพอ.เหนือ ผู้สนับสนุน 

เชียงใหม่ เอดส์เน็ท / สวท. / พนัธกิจ / แคร์แมท พ่ีน้อย / อ.สนัน่ 

เชียงราย เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ฯ / จิตอาสา ปา้พิม 

ล าพูน เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ฯ  / VCAB / รักษ์ไทย ยพุา 

ล าปาง เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ฯ  / กลุม่เขลางค์ฯ ปา้พิม 

พะเยา เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ฯ  / มลูนิธิพะเยาฯ พ่ีแจ๊ด 

แพร่ เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ฯ พ่ีแจ๊ด 

น่าน เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ฯ อ.สนัน่ 

แม่ฮ่องสอน เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ฯ อ.สนัน่ 

 



 จงัหวดัท่ีจะมีแนวโน้มวา่จะสามารถด าเนินการแบบรวมจงัหวดัได้ และมีกลไกจงัหวดัท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

- เชียงราย เน่ืองจากโครงการปี 2561 ทางเครือขา่ยเขียนโครงการรองรับเร่ืองการพดูคยุในจงัหวดั 
เพ่ือร่วมโครงการในจงัหวดั โดยแนวทางการเขียนเป็นโครงการร่วมในแตล่ะประเดน็ 

- ล าพนู มีโครงการไมม่ากและมีองค์กรท่ีรู้จกักนัอยู่ 

- เชียงใหม ่มีกลไกหลกัท่ีสามารถรวมและพดูคยุได้ 

- พะเยา มีกลไกหลกัท่ีสามารถรวมและพดูคยุได้ 

- ล าปาง มีโครงการไมม่ากและมีองค์กรท่ีรู้จกักนัอยู่ 

 จงัหวดัท่ียงัไมส่ามารถรวมโครงการได้ในปี 2562 และต้องการการสนบัสนนุจาก กพอ.ภาค 

แมฮ่อ่งสอน / นา่น / แพร่  

- เน่ืองจากพืน้ท่ีห่างไกลกนัมาก ท าให้คนท างานในพืน้ท่ีมีน้อย 

- แกนน าพืน้ท่ียงัไมเ่ข้าใจการด าเนินงานภายใต้ 14 เมนไูด้อยา่งชดัเจน 

- ข้อจ ากดัของ สสจ.ในการสนบัสนนุให้เกิดโครงการร่วม (ยงัไมเ่ห็นภาพชดัเจน) 

แผน กพอ.ภาคเหนือ 

- ประชมุวางแผนกรรมการ กพอ.ภาคเหนือ 

- เวทีพฒันาศกัยภาพองค์กร 

- เวทีหารือร่วมกบั สสจ. / สคร. 

- การสนบัสนนุการท างานรายจงัหวดั 

- สรุปบทเรียนการท างาน 


