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บทคัดย่อ การศึกษานี�มวี ัตถุประสงค์เพื�อประเมินผลนโยบายและการบริหารจัดการแผนงานการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหา
เอดส์ของประเทศตามแผนยุ ทธศาสตร์ บู รณาการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์แห่ งชาติ พ.ศ. ����-����
ในด้ านของความสําเร็จ ข้ อจํากัดและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการเพื� อป้ องกันและแก้ ไขปัญหา ทั�งนี�เพื�อนําผล
การประเมินมาจัดทํายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์แห่ งชาติ พ.ศ. ���� – 2559 ต่อไป วิธกี ารศึกษา
ประกอบด้ วยการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้ อง การสัมภาษณ์ผ้ มู สี ว่ นเกี�ยวข้ องในภาคส่วนต่างๆ ทั�งภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาสังคม ทัง� ในกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอืน� ๆ รวมทัง� การเก็บข้ อมูลในพื�นที� � จังหวัด ซึง� กระจาย
ใน � ภูมภิ าค เพื�อศึกษาในเชิงลึกเกี�ยวกับกระบวนการดําเนินงานและการแปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบตั ใิ น
ระดับพื�นที� โดยเป็ นการศึกษาทั�งแบบย้ อนหลังและไปข้ างหน้ า ดําเนินการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ���� ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายการเข้ าถึงบริการหลัก
เพื� อป้ องกันการติ ดเชื� อเอชไอวี เอดส์ เนื� องจากการป้ องกันการติดเชื� อของประชากรทั� วไปและกลุ่ มเสี� ยงต่ างๆ
อยู่ในระดับตํ�า ยกเว้น การป้ องกันการถ่ายทอดเชื�อเอชไอวีจากแม่ส่ลู ูกที�สามารถครอบคลุมได้ เกือบร้ อยละ ���
ของหญิงตั�งครรภ์ท�ีติดเชื�อ สําหรับการเข้ าถึงบริการด้ านการดูแลรักษาความครอบคลุมของการได้ รับยาต้ านไวรัส
เอดส์สงู ถึงร้ อยละ�� ของผู้ตดิ เชื�อที�สมควรได้ รับยาต้ านฯ และมีแนวโน้ มเพิ�มสูงขึ�นอย่างชัดเจน สําหรับเป้ าหมาย
การลดการติดเชื�อเอชไอวีรายใหม่ให้ ได้ ครึ�งหนึ�งเมื�อสิ�นแผนฯ ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย เนื�องจากพฤติกรรมเพื�อป้ องกัน
การติดเชื�อเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ อยู่ในระดับตํ�ากว่าเป้ าหมาย และยังไม่มีแนวโน้ มเพิ� มขึ�นตามเงื�อนไขที�
กํา หนดไว้ ในโมเดลการคาดประมาณเมื� อเริ� มต้ น แผนฯ อย่ างไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถชะลอและลดการ
ติดเชื�อเอชไอวีลงได้ ตามเป้ าหมายหลักที� � ของการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (MDG6) ส่วนผลในการเข้ าถึงบริการ
ยาต้านไวรัสเอดส์อย่างทัว� ถึงและความเท่าเทียมของผูต้ ดิ เชื�อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ทม�ี คี วามจําเป็ นต้องได้รบั การรักษานัน�
ดีข� ึนมาก จากนโยบายการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ทําให้ มีผ้ ูติดเชื� อที�ได้ รับยาต้ านไวรัสสูงถึงประมาณ
���,��� คน ในปี พ.ศ. ���� จุดอ่อนที�สาํ คัญในแผนฯ ที�ผ่านมา คือ ค่าใช้ จ่ายด้ านเอดส์ของประเทศส่วนใหญ่
ยังเป็ นไปเพื�อการรักษาพยาบาลมากกว่าร้ อยละ �� โดยค่าใช้ จ่ายด้ านการป้ องกันการติดเชื� อมีเพียงร้ อยละ ��
นอกจากนี�การขาดประสิทธิภาพในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติไปสูผ่ ้ ปู ฏิบตั กิ ารในระดับจังหวัด รวมทั�งความ
อ่อนแอของระบบการติดตามและประเมินผล โดยพบว่า โครงสร้ างและกลไกติดตามและประเมินผล มีการกําหนด

ประเทศไทยประสบความสําเร็จมากน้ อยเพียงใด ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ พ.ศ. ���� -����
ขึ� นในระดั บ ส่ ว นกลาง แต่ ก ารดํา เนิ น งานให้ เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ทาํ ได้ ค่ อ นข้ างจํา กั ด กลไกระดั บ ชาติ
ศูนย์อาํ นวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่ งชาติ ยังขาดศักยภาพทั�งในด้ านการบริหารจัดการและในด้ านวิชาการ
รวมทั� งขาดการติ ดตามผลการดํา เนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ ต่ างๆในทุ กระดั บ ผลการประเมิ นดั งกล่ า วได้ ถู กนํา
เสนอต่ อผู้ บริ หารศู นย์ อาํ นวยการบริ หารจั ด การปั ญหาเอดส์แห่ งชาติ สํา นั กงานหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติ
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ� งปั ญหาอุปสรรคและข้ อจํากัดต่ างๆได้ ถูกนําไปปรั บปรุงและแก้ ไข
ในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์แห่ งชาติ พ.ศ. ���� – 2559
คําสําคัญ: แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์แห่ งชาติ, การพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ,
การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์, เอชไอวี, เอดส์

บทนํา

ประเทศไทยได้ พัฒนาและใช้ แผนยุทธศาสตร์ระดับ
ชาติ เพื� อเป็ นเครื� องมื อ ในการกํา หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาตั�งแต่
พ.ศ. 2532 ซึ� งเป็ นทศวรรษแรกที� มี การระบาดของ
โรคเอดส์ กระทั�งเป็ นแผนลําดับที� 5 ที�มีช�ื อว่า “แผน
ยุ ทธศาสตร์ บู ร ณาการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาเอดส์
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554”(1) ซึ�งแผนนี�ได้ ถูกพัฒนา
ขึ�นโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยการป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ (คช.ปอ.) และหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้ อง ซึ�งในปัจจุบันถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะประสบ
ความสํา เร็จในการดําเนินงานป้ องกันและแก้ ไขปั ญหา
เอดส์จนเป็ นที�ประจักษ์แก่นานาประเทศในการลดอัตรา
การแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ในประชากรโดยรวม การ
ป้ องกันการติดเชื� อจากแม่สู่ลูก และความสําเร็จในการ
ขยายผลระบบการดู แลรั กษา การเข้ า ถึ งยาต้ า นไวรั ส
เอดส์ อ ย่ า งถ้ วนหน้ าแก่ ผ้ ู ติ ด เชื� อเอชไอวี แ ละผู้ ป่ วย
เอดส์จนสามารถเข้ าไปสู่ระบบการดู แลสุขภาพของรั ฐ
ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ� งประกอบ
ด้ วยสวัสดิการรั กษาพยาบาลข้ าราชการ ประกันสังคม
และระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
การศึกษานี�มวี ตั ถุประสงค์เพื�อประเมินผลความสําเร็จ
ข้ อจํา กั ด และปั ญหาอุ ป สรรคในการดํา เนิ นการเพื� อ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในช่วงปี
พ.ศ. ����-���� ทั�งนี� เพื� อนําผลการประเมินมาใช้
พิ จารณาการจัดทํายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ ไขปัญหา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

เอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ต่อไป

วิธีการศึกษา

ประกอบด้ วยการทบทวนวรรณกรรมทีเ� กี�ยวข้ อง เช่น
แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 แผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํา งานที�เกี�ยวข้ องทั�งในส่วนกลางและจั งหวัด
ที�เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นต้ น โดยมีการสัมภาษณ์ผ้ ูมีสว่ น
เกี�ยวข้ องในภาคส่วนต่างๆ ทั�งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม ทั�งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและบุคลากรที� ทํางานด้ าน
เอดส์ รวมทั� งมี การศึ กษาและเก็บ ข้ อมู ลในพื� นที� 5
จังหวัดซึ�งกระจายใน 4 ภูมภิ าคซึ�งเป็ นพื�นทีก� ลุม่ เป้ าหมาย
โดยใช้ เกณฑ์ การคั ด เลื อกจั งหวั ดที� มี ขนาดประชากร
สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมที� แ ตกต่ างกั น และมี กลุ่ ม
ประชากรที� มีภาวะเสี� ยงต่ อการติดเชื� อเอชไอวี ครบทุ ก
กลุ่ม แต่มีภาวะการติดเชื�อเอชไอวีท�แี ตกต่างกัน รวมทั�ง
เป็ นจังหวัดทีไ� ด้รับและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการกองทุ นโลก เพื� อเป็ นตั ว อย่ า งกระบวนการ
ดํา เนิ น งานและการแปลงนโยบายและแผนไปสู่ การ
ปฏิบัตใิ นระดับพื�นที� โดยเป็ นการศึกษาทั�งแบบย้ อนหลัง
และไปข้ างหน้ า ดํา เนิ นการเก็บ ข้ อมู ลระหว่ า งเดื อ น
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนธันวาคม 2554
ภาพที� � แสดงกรอบแนวคิดการประเมินผลนโยบาย
ป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ระหว่ างปี พ.ศ.�������� และการบริหารจัดการโดยประเมินความสําเร็จ
159
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ภาพที� � กรอบแนวคิดในการประเมินผล

ที�มา : ทีมประเมิน โครงการการประเมินผลนโยบายประเทศและการบริหารจัดการแผนงานการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์
ของประเทศไทย ����
หมายเหตุ: NSP = national plan for strategic and integrated HIV and AIDS prevention and alleviation
LAOs = local administrative organization
NAP = national AIDS policy
DAC = Development Assistance Committee

ผลการศึกษา

การประเมินผลนโยบายประเทศและการบริหารจัดการ
แผนงานการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์ เมื�อพิจารณา
ในรายละเอียดของตัวชี�วัดตามเป้ าหมาย ทั�ง � ส่วน คือ
(�) แผนการเข้ าถึงบริการป้ องกัน ดูแลรักษาและสนับสนุ นของประเทศไทย (�) การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
เป้ าหมายหลักที� � ภายในปี ����(2) และ (�) การลด
การติ ด เชื� อเอชไอวี รายใหม่ ล งครึ� งหนึ� งเมื� อสิ� นแผน
ซึง� จากตัวชี�วดั ทัง� หมดนี�นกั วิจยั ได้กาํ หนดเป็ นประเด็นหลัก
สํา หรั บการตอบ ความสํา เร็จของการดํา เนิ นงานตาม
นโยบาย ดังนี�
�. ผลสําเร็จตามเป้าหมายด้านการเข้าถึงบริการใน
การป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ในภาพรวม พบว่า
ความครอบคลุ ม ในการเข้ าถึ งบริ ก ารหลั ก ด้ านการ
ป้ องกันโรคเอดส์ในประชากรทั�วไปและประชากรกลุ่ ม
เสี�ยงยังตํ�ากว่าร้ อยละ �� และแนวโน้ มความครอบคลุม
ยังไม่เพิ�มขึ�นอย่างชัดเจน (ตารางที� 1) ยกเว้น การตรวจ
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หาการติดเชื�อเอชไอวีในกลุม่ หญิงตัง� ครรภ์และการป้ องกัน
การถ่ายทอดเชื�อจากแม่ส่ลู ูก ซึ�งพบว่าประสบผลสําเร็จ
เป็ นที� น่ า พอใจ ทั� งในกลุ่ มหญิ ง ตั� งครรภ์ แ ละเด็ ก ที�
คลอดจากแม่ท�ตี ิดเชื�อเอชไอวี ตั�งแต่ก่อนปี ���� โดย
ความครอบคลุมของหญิงตั�งครรภ์ท�ไี ด้ รับคําปรึกษาและ
ตรวจเลือดเอชไอวีอยู่ระหว่างร้ อยละ 99-100 ของหญิง
ตั� งครรภ์ท�ีมาคลอดในสถานพยาบาลทั�งหมดระหว่ างปี
พ.ศ. 2548-2552 และร้ อยละ 99-100 ของเด็ก
ที� เ กิ ดจากแม่ ท�ี ติ ดเชื� อระหว่ า งปี พ.ศ. 2549-2552
ได้รับยาต้านไวรัส (ตารางที� 2) อย่างไรก็ตาม อัตราความ
ชุ กของการติ ดเชื� อเอชไอวี ในหญิ งตั� งครรภ์มีแนวโน้ ม
ลดลง ตั�งแต่ปีพ.ศ. 2544 เป็ นต้ นมา (ภาพที� 2)
ส่วนการเข้ าถึงบริ การดูแลรั กษาด้ วยยาต้ านไวรั สมี
แนวโน้ มเพิ�มขึ�นอย่างมากตั�งแต่ปีพ.ศ. 2549 เนื�องจาก
ได้ บูร ณาการยาต้ านไวรั สเอดส์เข้ าสู่ ชุ ดสิทธิประโยชน์
ระบบหลั กประกันสุขภาพทั� ง 3 ระบบของประเทศ(3)
ทํา ให้ มี ผ้ ู ติ ด เชื� อเอชไอวี ไ ด้ รั บ ยาต้ า นไวรั สประมาณ
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ตารางที� � การเข้าถึงบริการด้านการป้องกันโรคเอดส์ในประชากรทัว� ไปและประชากรกลุ่มเสี�ยง
ประเด็น
การตรวจหาการติดเชื�อเอชไอวี

ผลสําเร็จด้ านการเข้ าถึง
- เยาวชน/พนักงานในสถานประกอบกิจการ น้ อยกว่าร้ อยละ ��.�
- พนักงานบริการหญิงและชายที�มเี พศสัมพันธ์กบั ชาย ร้ อยละ ��.�-��.�
- หญิงตั�งครรภ์ เกือบร้ อยเปอร์เซ็นต์

การป้ องกันการถ่ายทอดเชื�อเอชไอวี หญิงตั�งครรภ์ท�มี าคลอดในสถานพยาบาลได้ รบั คําปรึกษาและตรวจเลือดเอชไอวี
จากแม่ส่ลู ูก
มากกว่าร้ อยละ ��.� และเด็กทีเ� กิดจากแม่ทต�ี ดิ เชื�อได้ รบั ยาต้ านไวรัสร้ อยละ ��.� เช่นกัน
การเข้ าถึงถุงยางอนามัย

นร.ชั�น ม.� ส่วนใหญ่ได้ รับถุงยางอนามัย (ฟรี) จากเจ้ าหน้ าที�สาธารณสุข/ครูพยาบาล
ส่วนกลุ่มที�มอี ายุมากขึ�น เช่น ระดับปวช. มีสดั ส่วนของการหาซื�อถุงยางอนามัยเอง
มากกว่าการได้ รับสนับสนุน (ฟรี)

ความรู้เกี�ยวกับเอดส์

นร.ม.� และ ปวช. มีความรู้เกี�ยวกับเอดส์ ตามเกณฑ์ รายงานความก้ าวหน้ า
ระดับประเทศตามปฎิญญาวว่าด้ วยพันธกรณีเรื�องเอชไอวี/เอดส์
(UNGASS Report) ไม่ถึงร้ อยละ ��.�

การบริการตรวจรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

ร้ อยละ ��.� ของทหารคัดเลือกใหม่เข้ ากองประจําการ และร้ อยละ ��.�, ��.�
ในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการชายและหญิง จะไปพบแพทย์
เมื�อมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็ นกามโรค

ที�มา: ทีมประเมิน โครงการการประเมินผลนโยบายประเทศและการบริหารจัดการแผนงานการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์
ของประเทศไทย ����

ตารางที� � ผลการดําเนินงานโครงการ การป้องกันการถ่ายทอดเชื� อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ( PMTCT) ปี ����-����
ตัวชี�วัด
1. จํานวนหญิงคลอด
2. จํานวนหญิงคลอดที�ได้ รับการให้
คําปรึกษาและตรวจหาเชื�อเอชไอวี

พ.ศ.
2548

2549

2550

2551

694,049

587,888*

794,406

797,356

2552
787,739

690,587(99.5%) 585,536(99.6%) 792,022(99.6%) 794,964(99.7%) 785,376(99.7%)

3. หญิงคลอดที�ตดิ เชื�อเอชไอวี

6,215(0.90%)

4,977(0.85%)

6,177(0.78%)

5,883(0.74%)

5,026(0.64%)

4. หญิงคลอดที�ตดิ เชื�อเอชไอวี
และได้ รับยาต้ านไวรัส

5,568(89.6%)

4,569(91.8%)

5,732(92.8%)

5,518(93.8%)

4,966(93.5%)

5. เด็กที�เกิดจากแม่ท�ตี ดิ เชื�อเอชไอวี
และได้ รับยาต้ านไวรัสเอดส์

5,699(91.7%)

4,977(100%)

6,146(99.5%)

5,854(99.5%)

5,005(99.6%)

6. เด็กที�เกิดจากแม่ท�ตี ดิ เชื�อเอชไอวี
และได้ รับนมผสม

5,699(91.7%)

4,499(90.4%)

5,775(93.5%)

5,824(99.0%)

5,005(99.6%)

แหล่งที�มา: กรมอนามัย (การสัมมนาระดับชาติเรื�องโรคเอดส์ ครั�งที� ��)
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ภาพที� � ค่าเฉลีย� ความชุกการติดเชื� อในหญิงตั�งครรภ์จําแนกตามกลุ่มอายุ

ที�มา สรุปรายงานสัมมนาระดับชาติเรื�องโรคเอดส์ ครั�งที� �� ระหว่างวันที� ��-�� มีนาคม ����

240,000 คนในปี พ.ศ. 2546 ดังแสดงในภาพที� 3
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มผู้ติดเชื� อที�สุขภาพแข็งแรง
หรือยังไม่เจ็บป่ วยจากโรคติดเชื�อฉวยโอกาส จะเข้ าสูก่ าร
ขึ�นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพไม่มากเท่าทีค� วร

และมากกว่าร้ อยละ 50.0 ของผู้ติดเชื�อที�ลงทะเบียนรับ
ยาต้ านไวรั ส มี ระดั บ CD4 ตํ�า กว่ า 100 cell/mm3
ซึ� งสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ยั งมี ช่ อ งว่ า งของการรณรงค์ ใ ห้
ผู้ ติ ด เชื� อเอชไอวี เ ข้ าสู่ ระบบบริ การโดยเร็ ว แต่ เ นิ� นๆ

ภาพที� � พัฒนาการของนโยบายการป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.����-����

ที�มา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ����
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ส่วนกลุม่ ทีเ� ข้ าไม่ถงึ บริการด้ านการดูแลรักษาอย่างชัดเจน
คือ กลุ่มคนทีไ� ม่มสี ญ
ั ชาติไทยและกลุ่มคนไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ
เนื�องจากไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพใดๆ รองรับการ
รักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์
�. การลดการติดเชื� อเอชไอวีรายใหม่ลงครึง� หนึง�
เป้ าหมายในการลดการติดเชือ� เอชไอวีรายใหม่ลงครึง� หนึง�
ตามที� กาํ หนดไว้ ในแผนฯนั� น ในที� น� ี จะยึ ดตามกรอบ
แนวคิ ด ของการคาดประมาณอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารติ ด เชื� อ
เอชไอวี โดยใช้ โปรแกรมที� เรี ยกว่ า Asian Epidemic
Model (AEM) พัฒนาโดยคณะทํางานโครงการเอสแควร์
(A2) (4) ซึ� งได้ เคยคํา นวณไว้ ว่ า ถ้ าจะลดการติ ด เชื� อ
เอชไอวีรายใหม่ลงครึ�งหนึ�งภายในปี พ.ศ.���� จะต้ อง
มีพฤติกรรมป้ องกันโรคของประชากรต่างๆ สูงขึ�นตาม
เป้ าหมาย ดังแสดงในภาพที� 4
แนวโน้ มการปรั บ เปลี� ยนพฤติ กรรมในประชากร
กลุ่ มหลั ก ๆตามที� ได้ กาํ หนดไว้ ในเงื� อนไขของโมเดล

การคาดประมาณ โดยสรุป ดังแสดงในตารางที� � พบว่า
พฤติ กรรมการใช้ ถุ งยางอนามัยมีแนวโน้ มค่ อนข้ างตํ�า
ในเกื อ บทุ ก กลุ่ ม ซึ� งไม่ เ ป็ นไปตามเงื� อนไขของการ
คาดประมาณ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ เข็มฉีดยาร่วมกับ
ผู้อ�ืนในกลุ่มผู้ใช้ สารเสพติดชนิดฉีด
ในด้ านนโยบาย มาตรการ การดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆที�ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีนโยบาย
มาตรการเร่งรัดลดการติดเชื�อรายใหม่ และลดอันตราย
(harm reduction) จากการใช้ สารเสพติด(1) แต่นโยบาย
และแผนดังกล่าวได้ เริ� มประกาศออกมาชัดในช่วงกลาง
ของแผนฯ จึงอาจจะยังไม่เห็นผลที�ชัดเจนมากต่อการ
ลดการติดเชื�อเอชไอวี นอกจากนี�ยังพบว่า การให้ บริการ
ที�สถาน บริการสุขภาพภาครัฐส่วนใหญ่เป็ นการทํางาน
ในเชิ งตั� งรั บ ยั งไม่ พบการพั ฒ นารู ป แบบการทํา งาน
เชิงรุกเพื�อค้ นหา และเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายหลักๆ อย่าง
ชัดเจน ขณะทีก� ารดําเนินงานอย่างจริงจังในกลุ่มพนักงาน
กลุม่ ชายมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย กลุ่มชายให้บริการทางเพศ

ภาพที� � การคาดประมาณการลดการติดเชื� อเอชไอวีรายใหม่ลงครึ�งหนึง� ระหว่างปี พ.ศ.����-����

ที�มา: The Asian Epidemic Model (AEM) Projections for HIV/AIDS in Thailand 2005-2025 by
The Analysis and Advocacy Project (A2), The Thai Working on HIV/AIDS Projections, USAID.
หมายเหตุ:
FSW = พนักงานบริการหญิง
MSW = พนักงานบริการชาย
MSM = ชายที�มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย IDU = ผู้ใช้ สารเสพติดฉนิดฉีด
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ตารางที� 3 การลดการติดเชื� อเอชไอวีรายใหม่ลงครึ�งหนึง�
ประชากรหลัก

เงื�อนไขการปรับพฤติกรรมในโมเดลการคาดประมาณ
ผลสําเร็จตามโมเดล

การปรับพฤติกรรมเสี�ยง

พนักงานบริการหญิง
- ตรง/แฝง

ไม่สามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
ได้ตามเงื�อนไขในโมเดล

การใช้ ถุงยางอนามัย
- ข้ อมูลจากพนักงานบริการหญิง พบว่า การใช้ ถุงยางอนามัยค่อนข้ างสูงแต่แนวโน้ มไม่เพิ�ม
- ข้ อมูลจากชายที�มเี พศสัมพันธ์กบั พนักงานบริการหญิง
พบว่า มีการใช้ ถุงยางอนามัยค่อนข้ างตํ�า
และแนวโน้ มเพิ�มขึ�นเล็กน้ อย

ชายที�มเี พศสัมพันธ์กบั ชาย
- MSM
- MSW

ไม่สามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
ได้ ตามเงื�อนไข

อัตราการใช้ ถุงยางอนามัยค่อนข้ างตํ�า
แต่มแี นวโน้ มเพิ�มขึ�น

ผู้ใช้ สารเสพติดชนิดฉีดเข้ าเส้น ไม่สามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
ได้ ตามเงื�อนไข

มีการใช้ เข็มฉีดยาร่วมกันค่อนข้ างสูง
และแนวโน้ มไม่ลดลง

คู่ท�มี ผี ลเลือดต่าง

ไม่ชดั เจน

ยังไม่มขี ้ อมูลที�บอกได้ ชัดเจนว่าปรับเปลี�ยนพฤติกรรมได้
ตามเงื�อนไขในโมเดลหรือไม่

คู่ท�รี ้ จู ักกันผิวเผิน

ไม่สามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
ได้ ตามเงื�อนไข

อัตราการใช้ ถุงยางอนามัยตํ�า แต่มแี นวโน้ มเพิ�มขึ�น
เล็กน้ อย

ที�มา: ดัดแปลงจากทีมประเมิน โครงการการประเมินผลนโยบายประเทศและการบริหารจัดการแผนงานการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ����

และผู้ ใช้ สารเสพติดชนิ ดฉี ด ส่วนใหญ่ เป็ นโครงการที�
ได้ รับการสนับสนุ นจากกองทุนโลก รอบ 8 ที�เน้ นเรื�อง
ของการป้ องกันในประชากรกลุ่มเสี�ยง
ดั งนั� น จึ งสรุ ปได้ ว่ าการปรั บเปลี� ยนพฤติ กรรมใน
ประชากรกลุ่ มเป้ าหมายหลักๆ มีแนวโน้ มที�ยังไม่เป็ น
ไปตามเป้ าหมายที�กาํ หนดไว้ และอนุมานได้ ว่า ผลสําเร็จ
ของการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื�อเอชไอวี ในการลด
การติดเชื�อรายใหม่ลงครึ�งหนึ�ง เมื�อสิ�นสุดแผนในปี พ.ศ.
���� นั�นยังไม่บรรลุเป้ าหมาย
3. เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG6)
ภายในปี พ.ศ. 2558
ข้ อมู ลสถานการณ์ความชุ กและพฤติกรรมเสี� ยงต่อ
การติดเชื�อเอชไอวีในประชากรอายุ 15-24 ปี แสดงให้
เห็นว่ า ในช่วงที�ผ่านมา ประเทศไทยสามารถชะลอการ
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ติดเชื� อเอชไอวี ลงได้ ตามเป้ าหมายหลั กที� 6(2) นี� แต่
ปั ญหาอาจจะมี แนวโน้ มกลั บเข้ ามา ซึ� งในช่ วงหลายปี
ที� ผ่ า นมา ประเทศไทยมี แ ผนงานโครงการที� เน้ นการ
ป้ องกัน การติดเชื� อเอชไอวีในกลุ่ มเยาวชนอย่างครอบ
คลุม ทั�งจากหน่วยงานภาครัฐที�พยายามบูรณาการสอด
แทรกเนื�อหาเรื�องเอชไอวี/เอดส์ไปกับการสอนทักษะชีวติ
และจากภาคประชาสังคมภายใต้ โครงการที� ได้ รั บการ
สนั บ สนุ นจากกองทุ นโลก ซึ� งน่ าจะเป็ นผลให้ เกิ ด
การปรั บเปลี� ยนพฤติกรรมเสี�ยงต่อการติดเชื� อเอชไอวี
แต่ความเสี�ยงต่อการติดเชื� อเอชไอวียังคงมีอยู่ เพราะ
พฤติ ก รรมการใช้ ถุ ง ยางอนามั ยซึ� งเป็ นวิ ธี ก ารเดี ย ว
ที� มีป ระสิทธิภาพในการป้ องกันการติ ดเชื� อเอชไอวี ใน
ขณะนี� (5) ความครอบคลุมตํ�า จนไม่สามารถนํา ไปสู่ผล
สําเร็จในการลดการติดเชื�อเอชไอวี อีกทัง� เยาวชนกว่าครึ�ง
ที�ยังมีความรู้ท�ไี ม่ถูกต้ องเกี�ยวกับโรคเอดส์
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การจั ดทํา แผนยุ ทธศาสตร์ บู ร ณาการป้ องกั นและ
แก้ ไขปั ญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในฐานะฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการแห่ งชาติ ว่ า ด้ วยการป้ องกั นและแก้ ไ ข
ปัญหาเอดส์ (คช.ปอ.) และเป็ นหน่วยงานที�รับผิดชอบ
ประสานดําเนินการในปี พ.ศ.����-���� ร่วมกับภาคี
เครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ทีเ� กีย� วข้องรวมทัง� นักวิชาการ
ซึ� ง คช.ปอ. มีมติให้ หน่วยงานที�เกี�ยวข้ อง และองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ� นร่ ว มดํา เนิ นการและจั ด ทํา แผน
ปฏิ บั ติ การพร้ อมงบประมาณเป็ นระยะเวลา � ปี ให้
ชั ดเจนและให้ ท้ องถิ� นร่ วมรั บผิ ดชอบตั� งงบประมาณ
รวมทั� งมี ก รรมการพั ฒ นาระบบติ ด ตามประเมิ น ผล
โรคเอดส์ให้ ชัดเจน เพื�อติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนยุ ทธศาสตร์ บู รณาการป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหา เอดส์แห่งชาติ พ.ศ.����-���� ต่อไป และในปี
พ.ศ.���� ได้ พั ฒนาแผนปฏิบั ติงานพร้ อมกับกรอบ
วงเงินที� จาํ เป็ น เพื� อสนับสนุ นการดํา เนิ นงานให้ บรรลุ

universal access แต่ไม่ได้ เป็ นงบที�จัดสรรจริงเพื�อสนับ
สนุนการดําเนินงาน ดังแสดงในภาพที� 5
�. แนวโน้มค่าใช้จ่ายการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ. ����-����
รายงานการศึกษาค่าใช้ จ่ายด้านเอดส์ในประเทศไทย
พ.ศ. 2551-2554 โดยคณะทํางานบัญชีรายจ่ายเอดส์ชาติ พ.ศ. ����-����(6) พบว่ารายจ่ายในการดําเนินงานป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ของประเทศเพิ� มขึ� น
จาก 6,928 ล้ านบาทในปี พ.ศ. ���� เป็ น 9,922 ล้ าน
บาทในปี พ.ศ. ���� หรื อประมาณ ��� บาทต่ อ
ประชากร โดยรายจ่ายด้ านเอดส์ ปี พ.ศ. ���� คิดเป็ น
ร้ อยละ �.�� ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ
ร้ อยละ �.� ของรายจ่ายสุขภาพทั�งหมด โดยใช้ แหล่ง
การคลังสุขภาพภายในประเทศเป็ นหลักในการดูแลรักษา
โรคเอดส์ โดยคิดเป็ นร้ อยละ ��.�� ในปี ���� และ
ร้ อยละ ��.93 ในปี พ.ศ.���� ของค่าใช้ จ่ายทั�งหมด
สําหรับแหล่งการคลังสุขภาพนอกประเทศมีสดั ส่วนของ

ภาพที� � กระบวนการจัดทําแผนบู รณาการป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ พ.ศ.����-���� (ระดับประเทศ)

ที�มา: ทีมประเมิน โครงการการประเมินผลนโยบายประเทศและการบริหารจัดการแผนงานการป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ����

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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รายจ่ายในกิจกรรมเพื�อการป้ องกันโรคมากที�สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ ��.56 สัดส่วนในการรักษามีเพียงร้ อยละ �.��
ทั�งนี� ผู้ รับประโยชน์หลักจากการใช้ จ่ ายด้ านเอดส์ คือ
กลุ่มผู้ใหญ่และวัยหนุ่มสาวโดยไม่แบ่งเพศ โดยรายจ่าย
ส่วนใหญ่ถูกใช้ กับกิจกรรมด้ านการรักษาเป็ นหลัก
ในช่วง � ปี ที�ผ่านมา รายจ่ายในการดําเนินการด้ าน
เอดส์ปรับตัวสูงขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะรายจ่ายต่อ
ผู้ติดเชื�อที�ยังมีชีวิต พบว่ามีมูลค่าสูงขึ�นอย่างเห็นได้ ชัด
กล่ าวคือเพิ� มขึ� นจาก ��,275 บาทต่ อรายในปี พ.ศ.
2551 เป็ น ��,��� ในปี พ.ศ. ���� เนื�องจากจํานวน
ผู้ ติ ดเชื� อฯที�ยั งมี ชี วิ ตอยู่ ท�ี มีจาํ นวนลดลงซึ� งเป็ นผลมา
จากความสํา เร็จในการควบคุ มการระบาดและจํา นวน
ผู้ติดเชื�อรายใหม่ท�ีมีแนวโน้ มลดลง แต่ต้นทุนยาต้ านไวรัสฯ ต่อผู้ป่วยต่อปี กลับเพิ�มสูงขึ�น ประกอบกับจํานวน
ผู้รับยาต้ านไวรั สที�ด� ือยาสูตรมาตรฐานและต้ องเปลี� ยน
ไปใช้ ยาสูตรที�สองมีเพิ�มมากขึ�น อย่างไรก็ตาม รายจ่าย
ด้ านเอดส์ของประเทศส่วนใหญ่ยังเป็ นไปเพื� อการรักษา
พยาบาลมากกว่ าร้ อยละ 70 โดยค่ าใช้ จ่ า ยด้ า นการ
ป้ องกันการติดเชื�อมีเพียงร้ อยละ 13 (ตารางที� 4)

�. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ด้ านการแปลงและการนํา แผนยุ ทธศาสตร์ ฯ ไปสู่
การปฏิบัติน�ัน จากการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเอดส์ในพื�นที� � จังหวัด พบว่า ภาย
หลังจากการให้ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และมี
การประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. ���� กรมควบคุ มโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ จั ดส่งเอกสารแผน
ยุ ทธศาสตร์ ฯให้ กั บหน่ วยงานต่ า งๆ ได้ รั บทราบและ
นําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติระดับจังหวัด แต่พบว่าไม่มี
การจัดประชุ มชี� แจงหรือทํา ความเข้ าใจในแผนฯให้ กับ
ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคแต่อย่างใด เป็ นเพียงการส่งมอบ
เอกสารให้ จังหวัดนําไปศึกษาด้ วยตนเอง แต่พบว่ามีบาง
จั งหวั ดใช้ แผนยุ ทธศาสตร์ ดั งกล่ า วในการนํา ไปจั ดทํา
แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ในขณะที�บางจังหวัดไม่ได้
มีการนําไปใช้ ในการวางแผนแต่อย่างใด โดยในช่วงระยะ
เวลา � ปี ของการดําเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงาน
ต่างๆ มีเพี ยงการติดตามการดําเนินงานในส่วนที�ต้อง
รายงาน เป็ นเฉพาะเรื� องหรื อเป็ นประเด็นต่ างๆ จาก
กระทรวงสาธารณสุขเพี ยงเท่านั� น โดยส่วนกลางมีการ

ตารางที� � รายจ่ ายด้านเอดส์ของประเทศ ปี ����-����
รายการ
รายจ่ายเอดส์ในด้ านการดูแลรักษาทั�งหมด (ล้ านบาท)

ปี พ.ศ. (ร้ อยละ)
2551

2552

2553

2554

4,560

5,483

5,676

7,261



ผูป้ ่ วยนอก
การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเอดส์
การป้ องกันและการรักษาการติดเชื�อฉวยโอกาส
การติดตามการรักษาด้ วยการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
การดูแลผู้ป่วยนอก
อื�นๆ

79
45
4
15
9
6

81
57
4
7
9
4

74
54
2
12
5
1

79
58
1
15
5
1



ผูป้ ่ วยใน
การดูแลผู้ป่วยใน
อื�นๆ

21
21
0

19
19
0

26
0
26

20
0
20



รายจ่ ายด้านการดูแลรักษาอื�นๆที�ไม่สามารถแยกประเภทได้

0

0

0

0

100

100

100

100

รวมทั�งสิ� น (%)

ที�มา รายจ่ายการดําเนินงานป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. ����-����
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กํา หนดให้ รายงานผลการดํา เนิ น งานตามตั ว ชี� วั ด ที�
ส่วนกลางให้ ความสําคัญ(7) ส่วนในด้ านงบประมาณนั�น
แม้ ว่ า จะมี การกํา หนดนโยบายให้ แต่ ละหน่ ว ยงานตั� ง
งบประมาณด้ านเอดส์ แต่ จากข้ อมู ลในระดั บ จั งหวั ด
พบว่ ามี บางหน่ วยงานที� มีการตั� งงบประมาณ เพื� อการ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์แยกออกมาเฉพาะ แม้ ว่า
จะมีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวม
แต่ เป็ นเพี ยงการรวบรวมแผนหรื อโครงการเฉพาะใน

ส่วนของหน่วยงานภาครัฐเท่านั�น
นอกจากนี� จากการประเมิ น ผลฯใน 5 จั งหวั ดซึ� ง
กระจายใน 4 ภูมิ ภาค เพื� อศึ กษาในเชิ งลึ กเกี� ยวกั บ
กระบวนการดําเนินงานและการแปลงนโยบายและแผน
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื�นที� พบว่า มีความแตกต่างกัน
ระหว่างจังหวัด ทัง� ในด้ านการบูรณาการ การป้ องกันดูแล
รักษาและติดตามประเมินผล (ตารางที� 5)

ตารางที� � ผลการดําเนินงานด้านเอดส์ในระดับจังหวัด
การดําเนินงานแต่ละด้ าน

จังหวัดกลุ่มเป้ าหมาย
ภาคเหนือ �

ภาคอีสาน �

ภาคใต้ �

�. การบูรณาการ
- ภาคีนอกกระทรวงสาธารณสุข
- ท้องถิ�น
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+
+
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++
++++

+
+++

�. การป้ องกัน
- การถ่ายทอดเชื�อเอชไอวีจากแม่ส่ลู ูก
- ประชากรทั�วไป
- เยาวชน
- ประชากรกลุ่มเฉพาะ
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+++
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+

+++
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�. การดูแลรักษา
- รักษา
- ดูแลสนับสนุน
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+++
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�. สิทธิด้านเอดส์
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�. วิจัย

++

-

++

-

+

+++

++

++

+++

+
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�. การให้ การปรึกษาและตรวจ
การติดเชื�อเอชไอวีโดยสมัครใจ

�. ติดตามประเมินผล
�. การจัดการข้ อมูลเพื�อการเฝ้ าระวัง
�. แผนเอดส์จังหวัด

ปริมณฑล �

ภาคเหนือล่าง �

แผนยุทธศาสตร์เอดส์ ไม่มแี ผน ไม่มแี ผนเอดส์ มีแผนยุทธศาสตร์ แผนที�ยุทธและแผนจังหวัด
เอดส์เฉพาะ
เอดส์ของ สสจ. ศาสตร์เอดส์

ที�มา: ทีมประเมิน โครงการการประเมินผลนโยบายประเทศและการบริหารจัดการแผนงานการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์ของ
ประเทศไทย ����
หมายเหตุ: เครื�องหมาย + หมายถึง ระดับของการให้ คะแนนโดยการพิจารณาของทีมประเมินฯ ซึ�งแบ่ง ดังนี�
+ คือระดับน้ อย
+ + คือระดับปานกลาง
+ + + คือระดับดี
+ + + + คือระดับดีมาก
ส่วนเครื�องหมาย - หมายถึง ในพื�นที�ไม่มีการดําเนินงานในด้ านนั�นๆ
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วิจารณ์

จากการศึกษาพบว่า การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
พ.ศ. 2550-2554 ยังไม่บรรลุผลตามเป้ าประสงค์เท่าที�
ควร โดยพิจารณาจากผลงานต่อไปนี�
1. เป้ าหมายการเข้ าถึงบริการด้ านการป้ องกันการ
ติดเชื�อเอชไอวีหลัก (core program of HIV prevention)
ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที�ควร ยกเว้ นการป้ องกันการ
ถ่ า ยทอดเชื� อเอชไอวี จ ากแม่ สู่ ลู ก สํา หรั บการเข้ าถึ ง
บริการด้ านการดูแลรักษา ความครอบคลุมของการได้รับ
ยาต้ านไวรัสเอดส์มีแนวโน้ มเพิ� มสูงขึ�นอย่างชัดเจน
2. เป้ าหมายการลดการติ ดเชื� อเอชไอวี รายใหม่
เมื�อสิ�นสุดแผนฯ ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย
เนื�องจากพฤติกรรมเพื� อป้ องกันการติดเชื�อเอชไอวี
ในประชากรกลุ่ มต่ า งๆยั งไม่ มี แ นวโน้ มเพิ� มขึ� นตาม
เงื� อนไขที�กาํ หนดไว้ ในโมเดลการคาดประมาณเมื� อต้ น
แผนฯ
3. ประเทศไทยสามารถชะลอการติดเชื� อเอชไอวี
ลงได้ ตามเป้ าหมายหลักที� � ของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG6) บางส่วนแต่ยังมีสัญญาณที�บ่งบอกว่า
ปัญหาอาจมีแนวโน้ มกลับมา
ผลการประเมินยังพบว่า ข้ อมูลที�ตอบถึงความสําเร็จ
ตามเป้ าหมายการเข้ าถึงบริการด้ านการป้ องกันยังไม่ใช่
ข้ อมูลโดยตรงทั�งหมด เนื�องจากหน่วยบริการส่วนใหญ่
จัดเก็บเฉพาะจํานวนคนที�รับบริการหรือจํานวนครั� งใน
การให้ บริการ แต่ขาดตัวหารเพื� อบอกอัตราการเข้ าถึง
บริการ ดังนั�นข้ อมูลที�นาํ มาใช้ จึงเป็ นข้ อมูลทางอ้ อมเป็ น
หลัก นอกจากนี� ข้ อมูลพฤติกรรมความครอบคลุมของ
การใช้ ถุ งยางอนามั ย พบว่ า ข้ อมู ลทุ ติ ยภูมิ บางส่ วนที�
ได้ มานี� ยังมีข้อจํากัดเรื�องความครอบคลุมหรือเป็ นเพียง
ข้ อมูลระดับโครงการฯเท่านั�น
ข้ อค้ นพบทั� งหมดในการศึ กษานี� แสดงให้ เ ห็นว่ า
มี ข้ อจํา กั ดในการแปลงแผนยุ ทธศาสตร์ แ ละแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหาเอดส์ไปสู่การปฏิบัติท�ีมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ทั�งที�เนื�อหาของแผนฯมีความครอบคลุ มประเด็นปั ญหาในประชากรกลุ่มเสี�ยงทุกกลุ่ ม แต่
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แผนนี�มีผลต่อการกําหนดทิศทางการทํางานของหน่วยงานในระดับประเทศ ระดับจั งหวัด และในพื� นที�ค่อน
ข้ างน้ อย ไม่สามารถทําให้ องค์กรต่างๆมีการปรับงานให้
สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ ในด้ านความสอดคล้ องต่ อ
สั งคมและบริ บ ทต่ า งๆ ในเนื� อหาของแผนนี� ยั งไม่ มี
การระบุ กลยุ ทธ์ หรื อยุ ท ธศาสตร์ ต่ อการดํา เนิ น งานที�
แตกต่ า งกั น ในบริ บ ทที� แตกต่ า งกั น ทั� งบริ บ ทเรื� อง
ความชุกของการติดเชื�อเอชไอวีสงู หรือตํ�า
ทั�งนี� คณะผู้ ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน
เพื�อตอบสนองต่อนโยบายเอดส์ ดังนี�
1. การดําเนินงานป้ องกันเอดส์ดาํ เนินการได้ ดีใน
การป้ องกันการติดเชื�อจากแม่สลู่ กู และการป้ องกันการติด
เชื� อในบริ การทางการแพทย์ แต่ การป้ องกั นในกลุ่ ม
ประชากรต่างๆของประเทศ ยังไม่สามารถทํา ให้ บรรลุ
ความสํา เร็จ ตามเป้ าหมาย ด้ วยข้ อจํา กัด ของการขาด
กลไกที�ดีในการจัดการป้ องกันในภาพรวม ซึ�งควรมีการ
พั ฒนา กลไกการบริ หารงานด้ านการป้ องกันเอดส์ใน
ระดั บ กลยุ ท ธ์ ท�ี ชั ด เจน และเร่ งรั ด ให้ มี ก ารพั ฒนา
ระบบราชการ การจัดการความรู้ และการประเมินผล เพื�อ
พั ฒนาการป้ องกั นความเสี� ยงที� มี ประสิท ธิ ผลสํา หรั บ
ประชากรกลุ่มต่างๆ
2. คช.ปอ. และกรมควบคุ มโรค กระทรวง
สาธารณสุข ควรปรับเปลี�ยนบทบาทในการเป็ นผู้กาํ หนด
เป้ าหมาย ทิศทางในภาพรวมที�สอดคล้ องกับเป้ าหมาย
ของประเทศและเป้ าหมายในระดับสากล มากกว่ าการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ท�ีลงลึกในรายละเอียด และต้ อง
ใช้ ทรั พ ยากรที� ค่ อ นข้ างมาก โดยเน้ นการมี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกภาคส่วน
3. การกระจายงบประมาณสู่ภาคส่วนต่างๆ ต้ องมี
การจั ดระบบฐานข้ อมู ลที� ดี และมี ประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลเพื� อประโยชน์ในการตั ดสินใจเชิงนโยบาย
งบประมาณด้ านเอดส์ส่ว นใหญ่ ยั งเน้ นเรื� องการรั กษา
ในสั ดส่วนที� มากกว่ า งานด้ านการส่งเสริ มป้ องกั นโดย
งบประมาณร้ อยละ �� ของค่าใช้ จ่ายด้ านเอดส์ท�ังหมด
ถูกใช้ ในการรั กษาพยาบาลและซื� อยาต้ านไวรั ส ดังนั� น
ในแผนเอดส์ ช าติ ฉ บั บ ต่ อ ไป ควรกํา หนดเป้ าหมาย
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ประเทศไทยประสบความสําเร็จมากน้ อยเพียงใด ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ พ.ศ. ���� -����

ในการเพิ� มสัดส่วนของงบประมาณด้ านการป้ องกันการ
แพร่ระบาดของเชื�อเอชไอวีในสัดส่วนที�เพิ�มมากขึ�น รวม
ทั� งกํา หนดให้ มี ก ารติ ด ตามการจั ด สรรงบประมาณ
ตามลําดับของความสําคัญของปัญหาสาธารณสุขในพื�นที�
4. มีความจํา เป็ นเร่ งด่วนในการพั ฒนาระบบการ
จัดการฐานข้ อมูลเพื� อตอบตัวชี�วัดในแต่ละด้ านให้ ครอบ
คลุมเพิ�มขึ�นและเป็ นข้ อมูลทีต� ดิ ตามได้อย่างต่อเนื�อง เช่น
ข้อมูลการเฝ้ าระวังการติดเชื�อเอชไอวีในประชากรกลุม่ เสีย� ง
กลุ่ มใหม่ เพื� อใช้ ในการประเมิ นสถานการณ์ ได้ อย่ าง
เป็ นระบบ
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Hospital, Mahidol University; *** International Health Policy Program, Ministry of Public Health of
Thailand
Journal of Health Science 2014;23:158-70.
The objectives of this study were to assess the achievements and key challenges in the National
HIV/AIDS responses during 2007-2011, and propose recommendations from the findings to introduce effective mechanisms towards the subsequent five-year national AIDS plan 2012-2016. The
methodology of this study comprised both qualitative and quantitative approaches: documentary reviews; focus group discussion and in-depth interviews with key actors and policy makers at national
and local levels. The assessment was conducted in five provinces among four regions of Thailand from
February to December 2011. It was found that access to essential HIV prevention and control programs
among target population (female sex workers - FSW, men who have sex with men - MSM), youth,
factory workers) was lower than 50%; and the trends had not increased except for HIV testing for
pregnant women and the prevention of mother-to-child transmission. However, access to care and
treatment with antiretroviral drugs had increased steadily to almost 240,000 cases of people living with
HIV since the inclusion of antiretroviral therapy into the universal health coverage benefit package in
2005. On the target of halving HIV incidence, condom use rates among FSW, MSM, youth and casual
couples were low and inadequate to achieve the target. For achieving MDG6, Thailand was on track to
reduce and halt the spread of HIV infection, but there were some indications that the HIV epidemic
could re-emerge. Findings from health financing show that over 70% of total spending on HIV/AIDS
in 2011 was spent on care and treatment, and less than 13% was spent on prevention activities. Policy
recommendations for the next five-year plan were to improve policy planning and implementation
processes, with effective mechanisms to translate policies into action and practices at national and
provincial levels. More financial resources had to be allocated for HIV prevention and control programs
and activities. There was an urgent need to improve the HIV/AIDS database and strengthening monitoring and evaluation system.
Key words: National AIDS policy and responses, universal access to ARV, Thailand, Millennium Development
Goals (MDG), HIV/AIDS
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