
รปูแบบการพฒันาระบบการควบคมุป้องกนั
และแก้ไขปัญหาเอดส ์ จงัหวดัพะเยา

                     นายไพรชั   วงศจ์มุป ู   

                      สาธารณสขุอาํเภอจนุ 



ความเป็นมา...สถานการณ์ปัญหาโรคเอดส ์จ.พะเยา

           สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื/อที2 มีอาการในจังหวัด

พะเยา รายงานว่ามีจาํนวนผู้ป่วยเอดส์ (ปี 2532 – 2554) จาํนวน
ทั /งสิ/น  17,246 ราย เพศชาย จาํนวน 10,755 ราย และเพศหญิง  

จาํนวน 6,491 ราย  เสียชีวิตแล้ว จาํนวน 7,731 ราย  สดัส่วนชายต่อ
หญิงเท่ากบั  1.7: 1 กลุ่มอาย ุ30-34 ปี พบมากที2สดุ  (0.64 ต่อพนัคน)

รองลงมาอาย ุ35-39 ปี (0.54 ต่อพนัคน) ผูเ้สียชีวิตมากที2สดุ อาย ุ25 -

29 ปี (0.08ต่อพนัคน) อาชีพเกษตรกรพบมากที2สุด 9,56 ราย(ร้อยละ 

55) รองลงมาผูใ้ช้แรงงาน 3,394  (ร้อยละ 19.7)   



 

อตัราตายและอตัราป่วย โรคเอดสข์องประชากร จ.พะเยา

แหล่งข้อมูล :  งานข้อมูลข่าวสาร  สสจ.พะเยา



  อตัราป่วยโรคเอดสข์องประชากร  จงัหวดัพะเยา เทียบกบัประเทศไทย

แหล่งข้อมูล :  งานข้อมูลข่าวสาร  สสจ.พะเยา



อตัราป่วยต่อแสนคน ผูป้่วย ผูต้ิดเชื/อเอดส ์แยกรายจงัหวดั 
เขต 15 และ 16 ภาคเหนือ ประเทศไทย
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1. เชียงใหม่

2.ลาํพนู

3. ลาํปาง

4. แม่ฮ่องสอน

5. น่าน

6. พะเยา

7. แพร่

8. เชียงราย

แหล่งข้อมูล :  สาํนักโรคเอดส ์วณัโรค ฯ



 

  สดัส่วนการป่วยโรคเอดสข์องประชากร จ.พะเยา

แหล่งข้อมูล :  งานข้อมูลข่าวสาร  สสจ.พะเยา



 

  อตัราป่วยโรคเอดสข์องประชากร จ.พะเยา



 

  อบุตัิการณ์โรคเอดสข์องหญิงตั /งครรภ ์จ.พะเยา



 

  อบุตัิการณ์โรคเอดสข์องหญิงตั /งครรภ ์จ.พะเยา

แหล่งข้อมูล :  งานข้อมูลข่าวสาร  สสจ.พะเยา



 

  อตัราการติดเชื/อโรคเอดสข์องกลุ่มทหารกองประจาํการ จ.พะเยา

แหล่งข้อมูล :  งานข้อมูลข่าวสาร  สสจ.พะเยา



ทาํอย่างไร...รปูแบบการพฒันา จงัหวดัพะเยา

                  ตั /งแต่ โรคเอดส์เ ริ2 มระบาดในประเทศไทย  
จงัหวดัพะเยา ได้รบัมอบหมายให้ดาํเนินการศึกษาพฒันา
รูปแบบการแก้ไขปัญหาเอดส์ จากกระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี2ปุ่ น (JICA) ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ มอบให้
จังหวัดพะเยา (พญ.เพชรศรี   ศิ ริ นิร ันดร์ นพ. สสจ.) 
ดําเนินการ (ที2ปรึกษา นพ. วิชัย  โปษยจินดา) และมีการ
พฒันาบคุลากร และพฒันาระบบข้อมลูข้อสนเทศโรคเอดส์



รปูแบบการพฒันา จงัหวดัพะเยา

             จงัหวดัพะเยา ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔  ได้ปรบัปรงุข้อมูลที2มี
อยู่ให้มีคุณภาพและให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ2งขึ/น พร้อม
ทั /งพฒันาบุคลากรและการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพมาประยกุตใ์ช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเอดส ์

               ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔  โดยให้ความสําคญักบัการสื2อสาร
ข้อมูลระดบัอาํเภอ ตําบล แก่ อปท. ผู้นําและกลุ่มต่าง ๆ เพื2อ
นําไปสู่การวางแผนชมุชนที2ตอบสนองปัญหาได้จริง 



2541    2542     2543     2545     2547    2549      2550     2551     2552     2554      2555   

พฒันาบุคลากร(โครงการลานนา JICA ) จ.พะเยา

พฒันาข้อมูลเอดส์(ปริมาณ/เชิงคุณภาพ) จ.พะเยา

3.พฒันาคณะทาํงานตําบล (แม่สุก)

3. พฒันาคณะทาํงานเอดส์ตําบล(เชียงคาํ)

กระบวนการพฒันาระบบป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส ์ จงัหวดัพะเยา

1. พฒันากลุ่มเครือข่ายจิตอาสา(แม่ใจ)

  2.พฒันากลุ่มแกนนําระดบัตําบล (แม่สุก)

 ปี 

แผนกองทุนตําบล (แม่สุก)

 1.สร้างกลุ่มจิตอาสา (เชียงคาํ)

 2.ขยายกลุ่มแกนนํา (เชียงคาํ)  แผนกองทุนตําบล (เชียงคาํ)



1. การพฒันาบคุลากร  
         เป็นกระบวนการที2ทาํให้เกิดมาตรการใหม่ในการ

แก้ไขปัญหาที2มีประสิทธิภาพ(พฒันาคน       พฒันางาน )

2. การพฒันาระบบข้อมลูข่าวสารข้อสนเทศ 
         เป็นกลไกสาํคญัที2จะช่วยให้สามารถสรา้งมาตรการ

และดาํเนินงานบริการได้ตรงตามความต้องการจาํเพาะ

ของประชากรแต่ละกลุ่ม และแต่ละพื/นที2

รปูแบบการพฒันา จงัหวดัพะเยา



๑. บคุลากร : มีทศันคติที2ดีต่อผูต้ิดเชื/อและผูป้่วยเอดส ์สร้างแรง

บนัดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และยึดมั 2นในอดุมการณ์

สร้างสขุภาวะให้แก่ประชาชน สามารถประเมินความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายสร้างแผนงานจากหลกัฐานข้อมลูข่าวสารข้อสนเทศ

 สามารถนําแนวทางไปประยกุตใ์ช้เพื2อการดาํเนินงานในกิจกรรม

ดแูลผูป้่วยเอดส ์และแก้ไขปัญหาเอดส์

ผลการพฒันา จงัหวดัพะเยา



2. ระบบข้อมลู : มีระบบทะเบียนผูต้ิดเชื/อที2มีอาการและผูป้่วย

เอดสท์ี2ปรบัปรงุให้มีคณุภาพดีขึ/น  มีระบบข้อมลูเชิงปริมาณ

และเชิงคณุภาพของประชากรติดเชื/อเอดส ์มีระบบเฝ้าระวงั

ติดตามอบุตัิการณ์การติดเชื/อระบบติดตามพฤติกรรมที2มี

โอกาสติดเชื/อในกลุ่มประชากรเป้าหมายที2จาํเพาะขึ/น

ผลการพฒันา จงัหวดัพะเยา



               จงัหวดัยงัคงใช้ข้อมลูเอดสส์าํหรบัการประเมินและ

ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเอดสใ์นพื/นที2ในปัจจบุนั

อยู่อย่างต่อเนื2อง  ได้แก่

1. ข้อมลูที2ใช้เพื2อประเมินสถานการณ์เอดส์

2. ข้อมลูที2ใช้ติดตามอบุตัิการณ์ของการติดเชื/อ และ

พฤติกรรมที2มีโอกาสติดเชื/อในกลุ่มต่าง ๆ

3. พฒันาบคุลากรและการศึกษาข้อมลูเชิงคณุภาพ

ผลการพฒันา จงัหวดัพะเยา



การพฒันาระบบข้อมลูข่าวสารเพื2อการแก้ไขปัญหาเอดส ์จงัหวดัพะเยา

ระบบข้อมลูเดิม ระบบข้อมลูเดิมปรบัปรงุ ระบบข้อมลูใหม่
ทะเบียนผูป้่วย 506/1
- ผู้ติดเชื/อมีอาการ/ผู้ป่วยเอดส์

ระบบเฝ้าระวงัการติดเชื/อ HIV
- หญิงบริการทางเพศ

   - ผู้ชายที2มาคลินิกกามโรค
   - หญิงตั /งครรภ ์
   - ผู้บริจาคโลหิต

ระบบเฝ้าระวงัพฤติกรรม
   - นักเรียน ม. 5 ชาย/หญิง
   - แรงานชาย/หญิง
   - กลุ่มหญิงตั /งครรภ์
   - ผู้บริจาคโลหิต
   - ทหารเกณฑ์

ปรบัปรงุ
 ประเมินคณุภาพข้อมลู
 ความถกูต้อง ครบถ้วน

ปรบัปรงุ
- การคดัเลือกตวัอย่าง
- การเกบ็ข้อมูล และ
   เครื2องมือ
- การวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
   และเสนอผล

ระบบข้อมูลเชิงคณุภาพและ
ปริมาณ จาํเพาะพื/นที2
    - ฐานชุมชน
    - ฐาน รพช. สสอ. สอ.

เพิ2มกลุ่มเป้าหมายและขนาด
   - ทหารเกณฑผ์ลดัปลด
   - ตาํรวจตระเวนชายแดน
   - นักเรียน ม. 1-6 ทุกแห่ง
   - นักศึกษาอาชีวะทุกแห่ง



ระบบข้อมลู จงัหวดัพะเยา
   ชุมชน
 อําเภอแมใ่จ

สามีคนที	 1: อาย ุ21  ช่างซ่อมเครื	องไฟฟ้า อยูด่ว้ยกนั 5ปี มีบุตร 1 คน เลิกเพราะความคิดไม่ตรงกนั
สามีคนที	 2: อาย ุ23ปี ทาํงานอยูก่บัเรือ อยูด่ว้ยกนั 10 ปี มีบุตร 1 คน เลิกเพราะไปมีหญิง
อื	นสามีคนที	 3: อาย ุ18 ปี อาชีพขบัรถขายไก่ อยูด่ว้ยกนั 5 ปี มีบุตร 1 คน เลิกเพราะสามีมีหญิงอื	นมาติด
สามีคนที	 4: อาย4ุ4ปี ทาํนา อยูด่ว้ยกนั 2ปี ตายดว้ยโรคเอดส์
สามีคนที	 5: อาย ุ23ปี เป็นบุตรสามีคนที	 4 อยูด่ว้ยกนั 1 ปี ตายดว้ยโรคเอดส์
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กรงุเทพ ฯ อาํเภอแมใ่จ
อายุ

ขาย
บรกิาร

รบัจา้งทั �วไป รับจา้งทั	วไปอาชพี
ที�อยู่

แต่งงานทุกครั 'งหวงัใหส้ามเีป็นหลกัหาเลี'ยงชพี
รว่มเพศกบัผูช้ายมากมายทั 'ง
ไทย และต่างชาติ รบัจา้งงานบา้นทุกชนิด ซกัรดี ฯลฯ

ผู้ป่วยมปีัญหาสุขภาพจิต เครียด  สาเหตุจากรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัว และปัญหาบุตร

กรณีศึกษาที2 1 :  บริบททางสงัคมและเพศสมัพนัธ์

สามีคนที	 6: อาย ุ36ปี กรรมกรก่อสร้าง อยูด่ว้ยกนักลางปี 45 ถึงปัจจุบนั ทั5งๆที	รู้วา่ฝ่ายหญิงติดเชื5อเอดส์

6



  อตัราการใช้ถงุยางอนามยัของกลุ่มทหารกองประจาํการ จ.พะเยา

แหล่งข้อมูล :  งานข้อมูลข่าวสาร  สสจ.พะเยา



   รอ้ยละการมีเพศสมัพนัธข์องนักเรียน จ.พะเยา



 

รอ้ยละ การมีเพศสมัพนัธค์รั /งแรกของนักเรียน จ.พะเยา



 รอ้ยละ การไม่ใช้ถงุยางอนามยัในนักเรียน จ.พะเยา



สรปุสถานการณ์โรคเอดส ์จงัหวดัพะเยา ปี 2538 - 2554

ผูต้ิดเชื/อ/ผูป้่วย 
เอชไอวี รายใหม่

ผูเ้สียชีวิตจากโรคเอดส์

2538 - 2540  1,700 ราย/ปี
2541 - 2547  1,000 ราย/ปี
2551 - 2552    400 ราย/ปี
2553 - 2554    100  ราย/ปี
2555                ……ราย/ปี 

2541 - 2547  ครึ2งหนึ2ง (1ของผูป้่วยเริ2มยาเมื2อภมูิต้านทานตํ2ามาก (CD4 < 100 )
การเสียชีวิตโรคเอดสล์ดลง *ยิ2งรบัยาเรว็อตัรารอดชีวิตสงูและอตัราแพร่เชื/อลดลง

2538 - 2540   585  ราย/ปี
2541 - 2547   662  ราย/ปี
2551 - 2552    44  ราย/ปี
2553 - 2554    56   ราย/ปี
2555              …..  ราย/ปี



การพฒันารปูแบบการป้องกนัโรคเอดส์
และดแูลผูต้ิดเชื/อและผูป้่วยเอดส ์

 จงัหวดัพะเยา

โรงพยาบาลเชียงคาํ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สกุ อาํเภอแม่ใจ



ระยะที2 ๑ – สรา้งและพฒันากลุม่
แกนนําผูต้ดิเชื'อในโรงพยาบาล
ระยะที2 ๒ – ขยายกลุม่แกนนําตาํบล
ระยะที2 ๓ – พฒันาคณะทาํงานตาํบล
(รว่มองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น)

อาํเภอเชียงคาํ อาํเภอแม่ใจ

ระยะที2 ๑ – สรา้งและพฒันากลุม่แกน
นําผูต้ดิเชื'อเอดสใ์นระดบัอาํเภอ(สสอ.)
ระยะที2 ๒ – ขยายกลุม่แกนนําตาํบล
ระยะที2 ๓ – พฒันาคณะทาํงานตาํบล
/คณะทาํงานระดบัหมูบ่า้น(รว่ม อปท.)

การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานเอดส ์จงัหวดัพะเยา



การพฒันารปูแบบการป้องกนัโรคเอดสแ์ละ
ดแูลผูต้ิดเชื/อและผูป้่วยเอดส ์

 โรงพยาบาลเชียงคาํ

(นางอจัฉราภรณ์  ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม)



ระยะที2 ๑  จดัตั /งกลุ่มดแูลผูป้่วย (ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ )
           ชื2อ กลุ่มสานกาํลงัใจ  เป็นแกนนําผูต้ิดเชื/อเอดส ์(๙ คน) 
โดยได้รบัพฒันาศกัยภาพการดแูล ผูต้ิดเชื/อเอชไอวีและผูป้่วย
เอดส ์
บทบาทหน้าที2
         การเยี2ยมบา้นดแูลสขุภาพ ให้ข้อมลูเรื2องเอดส ์/เพศศึกษา 
การป้องกนั ให้คาํปรึกษาผูท้ี2มารบับริการ  ให้ความช่วยเหลือผูท้ี2
ประสบปัญหาด้านสงัคม/เศรษฐกิจ การพิทกัษ์สิทธิb ผูป้่วย และ
การให้คาํปรึกษาในคลินิก เอดส ์และคลินิคฝากครรภ์

การดาํเนินงาน โรงพยาบาลเชียงคาํ



ระยะที2 ๒  จดัตั /งกลุ่มแก้ไขปัญหาเอดส ์(ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑)
           ชื2อกลุ่ม แสงเทียน  ในพื/นที2ตาํบลหย่วน อาํเภอเชียงคาํ มี
จิตอาสา ประกอบด้วย พระสงฆ ์  พ่อหลวงบา้น (ผูใ้หญ่บา้น)  
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ตวัแทนจากชมุชน และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ2น
 บทบาทหน้าที2 
           วิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหาเอดสแ์ละผลกระทบ จดัทาํ
แผนงาน/โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ2น และภาคประชาสงัคม ให้ความรู้สาธิตใน
การใส่ถงุยางอนามยั ใช้บา้นเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

การดาํเนินงาน โรงพยาบาลเชียงคาํ



ระยะที2 ๓  จดัตั /งคณะทาํงานป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดสต์าํบล(ปี 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)
        ชดุที2 ๑  อาํนวยการ  นายกเทศมนตรี เจ้าอาวาส และกาํนัน
ตาํบลหย่วน 
        ชดุที2 ๒  คณะทาํงาน  รองนายกเทศบาลตาํบล,ผูใ้หญ่บา้น 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตาํบล ประธาน อสม.
        ชดุที2 3  คณะทาํงาน  อสม. เจ้าหน้าที2ผูร้บัผิดชอบงานเอดส ์
รพ. เชียงคาํ รพ.สต. และ ตวัแทนผูท้ี2มีเชื/อเอชไอวี

การดาํเนินงาน โรงพยาบาลเชียงคาํ



บทบาทหน้าที2 (คณะทาํงานป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดสต์าํบล) 
๑. เป็นที2ปรึกษาให้กบักลุ่มเป้าหมายต่างๆในชมุชน ปัญหา
สขุภาพ เอดส ์เพศศึกษา 
๒.ให้ความรู้สาธิตในการใช้ถงุยางอนามยั ใช้บา้นเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ 
๓. กระจายถงุยางอนามยั ให้กลุ่มเป้าหมาย 
๔.ประชาสมัพนัธง์านด้านการป้องกนั แก้ไขปัญหาเอดส ์ผา่น 
หอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น
๕. เยี2ยมบา้นและส่งต่อผูท้ี2สมควรได้รบัการช่วยเหลือ

การดาํเนินงาน โรงพยาบาลเชียงคาํ



สรปุสถานการณ์โรคเอดส ์อาํเภอเชียงคาํ ปี 2537 - 2554

ผูต้ิดเชื/อ/ผูป้่วย 
เอชไอวี รายใหม่

ผูเ้สียชีวิตจากโรคเอดส์

2537 - 2541    412  ราย/ปี
2542 - 2546     298 ราย/ปี
2547 - 2551     137 ราย/ปี
2552 - 2554       43  ราย/ปี
2555    ……ราย/ปี 

2541 - 2547  ครึ2งหนึ2ง (1ของผูป้่วยเริ2มยาเมื2อภมูิต้านทานตํ2ามาก (CD4 < 100 )
*ยิ2งรบัยาเรว็อตัรารอดชีวิตสงูและอตัราแพร่เชื/อลดลง การดแูลแบบบรูณาการ

2537 - 2541   110  ราย/ปี
2542 - 2546   148  ราย/ปี
2547 - 2551    31  ราย/ปี
2552 - 2554      4   ราย/ปี
2555              …..  ราย/ปี



การควบคมุป้องกนั/แก้ไขปัญหาเอดส ์ 
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ2น

จงัหวดัพะเยา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สกุ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา
(นางดจุดาว  แก้วมี   หวัหน้าส่วนสาธารณสขุและสิ2งแวดล้อม)



ระยะที2 ๑  จดัตั /งกลุ่มดแูลผูป้่วย (ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ )
           ชื2อ กลุ่มรวมใจ เป็นแกนนําผูต้ิดเชื/อเอดสร์ะดบัอาํเภอ  
(๑๒ คน) โดยได้รบัพฒันาศกัยภาพการดแูล ผูต้ิดเชื/อเอชไอวี
และผูป้่วยเอดส ์
บทบาทหน้าที2
         การเยี2ยมบา้นดแูลสขุภาพ ให้ความช่วยเหลือผูท้ี2ประสบ
ปัญหาด้านสงัคม/เศรษฐกิจ การพิทกัษ์สิทธิb ผูป้่วย 

การดาํเนินงาน  อบต. แม่สกุ อ.แม่ใจ



ระยะที2 ๒  ขยายกลุ่มแกนนําระดบัตาํบล (๒๕๔๒ – ๒๕๔๔)
           ชื2อกลุ่ม สร้างสรรคพ์ลงัใจ ๔๒ ตาํบลแม่สกุ อาํเภอแม่ใจ
มีจิตอาสา ประกอบด้วย กลุ่มแกนนําผูต้ิดเชื/อ ผูน้ําชมุชน 
ระยะที2  ๓  พฒันาคณะทาํงานระดบัตาํบล และหมู่บา้น
 จดัตั /งคณะทาํงานป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดสร์ะดบัตาํบลและระดบั 
หมู่บา้น (ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕)
        ชดุที2 ๑  ที2ปรึกษา (พระสงฆ ์กาํนัน ผอ.โรงเรียน ผอ.รพ.สต.)
        ชดุที2 ๒  คณะกรรมการตาํบล (นายก อบต. เป็นประธาน)
        ชดุที2 3  คณะกรรมการหมู่บา้น (ผูใ้หญ่บา้น แกนนําหมู่บา้น) 
 

การดาํเนินงาน อบต. แม่สกุ อ.แม่ใจ



�ประธาน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สกุ
� ที2ปรึกษา  เจ้าคณะตาํบล ,กาํนัน, ผอ.โรงเรียน, ปลดั อบต.,
      ผอ.รพ.สต.
�คณะกรรมการเอดสร์ะดบัตาํบล ประกอบด้วยกลุ่มภาคีต่างๆ
�คณะกรรมการเอดสร์ะดบัหมู่บา้น หมู่บา้นละ 5-7 คน 

ประกอบด้วย  ผูน้ําชมุชน,อสม.,แม่บา้น,เยาวชน และผูส้งูอายุ

โครงสร้างคณะกรรมการเอดสต์าํบลแม่สกุ อ.แม่ใจ



� คณะกรรมการเอดสต์าํบล มีหน้าที2
- วิเคราะหป์ัญหาร่วมกนั
- กาํหนดทิศทางและทาํแผนการปฏิบตัิงานระดบัตาํบล
- จดัโครงสร้างและกลไกการดาํเนินงานร่วมกบัภาคีต่างๆ
- หนุนเสริมคณะกรรมการเอดสร์ะดบัหมู่บ้าน
- รายงานผลการดาํเนินงานให้คณะอนุกรรมการเอดสร์ะดบัอาํเภอและ

        ชมุชนในพื/นที2

บทบาทหน้าที2ภาคีเครอืข่าย



� คณะกรรมการที2ปรึกษา  มีหน้าที2
- เป็นที2ปรึกษาในการดาํเนินงานทกุระดบัและร่วมกิจกรรมต่างๆ

� รพ.สต.แม่สกุ มีหน้าที2
- ดแูลผูต้ิดเชื/อ/ผูป้่วยเอดส ์ผูไ้ด้รบัผลกระทบ ด้านสขุภาพแบบองคร์วม
- ประสานงานกบัองคก์รต่างๆที2เกี2ยวข้อง และสนับสนุนวิชาการต่างๆ
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆทกุกลุ่มเป้าหมาย

บทบาทหน้าที2ภาคีเครอืข่าย



� โรงเรียน  มีหน้าที2
- ดแูลเดก็ที2ติดเชื/อเอดสเ์ป็นกรณีพิเศษ
- คดักรองเดก็ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี2ยง
- ดาํเนินกิจกรรมป้องกนัการติดเชื/อรายใหม่
- ประสานงานกบัหน่วยงานที2เกี2ยวข้องเพื2อช่วยเหลือด้าน

ทุนการศึกษา

บทบาทหน้าที2ภาคีเครอืข่าย



� องคก์รปกครองส่วนท้องถิ2น มีหน้าที2
- สนับสนุนงบประมาณ
- ประสานงานกบัหน่วยงานที2เกี2ยวข้อง
- เป็นศนูยข์้อมลูด้านเอดสร์ะดบัตาํบล
- ดแูลผูต้ิดเชื/อ/ผูป้่วยเอดสแ์ละผูไ้ด้รบัผลกระทบ ด้าน

เศรษฐกิจและสงัคม

บทบาทหน้าที2ภาคีเครอืข่าย



�ผูน้ําศาสนา มีหน้าที2
- เป็นที2ปรึกษาด้านกิจกรรมการระดมทุน
- ดแูลผูป้่วย/ผูต้ิดเชื/อและผูไ้ด้รบัผลกระทบ ด้านจิตใจ

�ชมุชน มีหน้าที2
- ดแูลผูต้ิดเชื/อ/ผูป้่วยเอดส ์โดยให้กาํลงัใจซึ2งกนัและกนั
- สนับสนุนกิจกรรมระดมทุน เช่น การทอดผา้ป่า/สมทบทุน
- ร่วมกิจกรรมการป้องกนัการติดเชื/อรายใหม่

บทบาทหน้าที2ภาคีเครอืข่าย



�ครอบครวัและญาติ มีหน้าที2
- ดแูลผูป้่วย/ผูต้ิดเชื/อและผูไ้ด้รบัผลกระทบ ด้านร่างกาย 

จิตใจและเศรษฐกิจ
- ประสานงานกบัหน่วยงานที2เกี2ยวข้อง เพื2อรบัการปรึกษา/

คาํแนะนําต่างๆ

บทบาทหน้าที2ภาคีเครอืข่าย



� ผูป้่วย/ผูต้ิดเชื/อเอดส์ มีหน้าที2
- ดแูลให้คาํปรึกษาและให้กาํลงัใจซึ2งกนัและกนั
- เยี2ยมบา้นสมาชิกที2ป่วยและร่วมงานศพสมาชิก
- ประสานงานกบัหน่วยงานที2เกี2ยวข้องเพื2อช่วยเหลือด้านต่างๆ
- ปฏิบตัิตนเองไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื/อและไม่รบัเชื/อเพิ2ม

            - ร่วมปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัการติดเชื/อรายใหม่ในชมุชน

บทบาทหน้าที2ภาคีเครอืข่าย



1.สาํรวจกลุ่มเป้าหมาย   รายบคุคล  และรายกลุ่ม
2. ประเมินสภาพ  เพื2อค้นหาความต้องการและปัญหา
3.หาแนวรว่มภาคีเครอืข่าย ภาครฐั  องคก์รท้องถิ2น 

องคก์รชมุชน  ประชาชน  และองคก์รเอกชน
4. จดัทาํประชาคมตาํบล เพื2อกาํหนดมาตรการชมุชน

กระบวนการดาํเนินงาน



4. การดาํเนินกิจกรรม
- การป้องกนัการติดเชื/อรายใหม่
- การดแูลผูต้ิดเชื/อ/ผูไ้ด้รบัผลกระทบ
- การมีส่วนร่วมของชมุชน
- การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ
- กิจกรรมระดมทุน

5. พฒันาระบบข้อมลู 
- จดัเกบ็ข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
- วิเคราะหส์ถานการณ์(อดีต-ปัจจบุนั)
- นําข้อมลูมาวางแผนแก้ไขปัญหา



1. มีศนูยข์้อมลูเอดสต์าํบลแม่สกุ และศนูยบ์ริการสขุภาพที2
เป็นมิตรกบัเยาวชน ณ อบต.แม่สกุ

2. มีกองทุนช่วยเหลือผูต้ิดเชื/อ/ผูไ้ด้รบัผลกระทบและ
       ผูด้้อยโอกาสระดบัตาํบล และให้ความ ช่วยเหลือ  จาํนวน
       50 คน
3.  มีการป้องกนัการติดเชื/อรายใหม่  เช่น มีกองทุนถงุยาง

อนามยัระดบัตาํบล จาํนวน  25,591.85 บาท โดยกระจาย
ถงุยาง ทั /งแบบขายและแจกฟรี

     ผลจากการดาํเนินงาน ตาํบลแม่สกุ



4. มีคณะทาํงานที2รบัผิดชอบงานด้านเอดสใ์นพื/นที2โดยตรง
     ระดบัหมู่บ้านและระดบัตําบล และเกิดภาคีเครือข่ายการ 

ทาํงานกบั คณะสงฆใ์นตาํบลแม่สกุ
5. ผูต้ิดเชื/อ/ผูป้่วยเอดส ์และผูไ้ด้รบัผลกระทบ ได้รบัการดแูล
    ทั /งร่างกาย จิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจ สามารถอยู่ร่วมกบั
    ชมุชน ได้อย่างปกติสขุ และมีกลุ่มผูต้ิดเชื/อที2เข้มแขง็  จาํนวน
    สมาชิก 22 คน
6. อบต. ได้รบัรางวลัชนะเลิศ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
    ระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2553  อบต. ต้นแบบกองทุน
    หลกัประกนัสขุภาพตาํบล 

   ผลจากการดาํเนินงาน ตาํบลแม่สกุ



7. เกิดภาคีเครือข่ายการดาํเนินงานแบบบรูณาการทั /งใน
     พื/นที2ตาํบล/หมู่บา้น และนอกพื/นที2 อาํเภอ/จงัหวดั
8. ตาํบลแม่สกุ เป็นต้นแบบของศนูยส์ขุภาพพื/นบา้น
     คณะกรรมการยาเสพติดตาํบล ตาํบลสขุภาวะ กองทุน
     สวสัดิการชมุชน และตาํบลต้นแบบการบริการสวสัดิการ
     ทางสงัคมแบบมีส่วนร่วม

 ผลจากการดาํเนินงาน ตาํบลแม่สกุ



  @  ผูต้ิดเชื/อ/ผุป้่วยสะสม  47 ราย ได้รบัการดแูล 47 ราย
        ร้อยละ 100
@  ผูต้ิดเชื/อ/ผุป้่วยสะสม  47 ราย ได้รบัยา ARV  46 ราย

        ร้อยละ 97.87 ( 1 ราย  CD 4 สงู)
  @ มีผูต้ิดเชื/อรายใหม่  ปี 2552  จาํนวน  1  ราย
        จากนั/น ปี 2553 – 2555    ไม่พบผูต้ิดเชื/อรายใหม่ ร้อยละ 0

 ผลลพัธท์ี2ได้จากการดาํเนินงาน



๑. พฒันาบคุลากรในระดบัพื/นที2อาํเภอ และตาํบล
    ให้เป็นผูป้ระสาน ช่วยเหลือ การทาํงานแก้ไขปัญหา
    เอดสแ์บบบรูณาการในพื/นที2
๒. การพฒันาระบบข้อมลูเชิงปริมาณ และคณุภาพ
     ของบคุลากร และพื/นที2 เพื2อนํามาใช้ประโยชน์
    แก้ไขปัญหาเอดส ์

ปัจจยัสู่ความสาํเรจ็



๓. การสรา้งเครอืข่ายการทาํงาน และพฒันารปูแบบ
การทาํงาน ให้เข้าใจปัญหาเอดส ์
๔. สรา้งกระบวนการเรียนรู ้การวิเคราะหข์้อมลูและ
สถานการณ์ ให้ตระหนักในปัญหาเอดส์
๕. สรา้งความรว่มมือระหว่างองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ2น และพฒันาคณะทาํงานผูน้ํา แกนนํา และองคก์ร
เอกชน จดัทาํแผนงานบรูณาการรว่มกนั และโดยได้รบั
สนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ2นและองคก์รเอกชน  

ปัจจยัสู่ความสาํเรจ็



    ๖. สรา้งกลไกในการทาํงานรว่มกนั ในรปูแบบ
โครงสรา้งการทาํงาน การปรบัทศัคติการเรียนรู้
รว่มกนั การเป็นจิตอาสา และความไว้วางใจและให้
เกียรติซึ2งกนัและกนั
๗. การทาํงานด้านคณุภาพชีวิตที2ดีของเดก็ควรเปิด
โอกาสให้เดก็และเยาวชนทุกคนได้มีส่วนรว่มพฒันา
และเรียนรู ้ในการแก้ไขปัญหาในพื/นที2 เช่น เอดส์
๘. การขยายเครอืข่าย ,รปูแบบการทาํงาน ให้ครบ
ทุกตาํบล และพฒันากลไกคณะทาํงานป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาเอดสร์ะดบัตาํบลและอาํเภอที2เข้มแขง็

ปัจจยัสู่ความสาํเรจ็



อนาคต...ภาคเหนือ (จ.พะเยา).. 

ในการแก้ไขปัญหาเอดส.์......?
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Asean Economic Community)



สถานการณ์โรคติดต่อ ในอนาคต...ประเทศไทย กบั AEC
               ปี 2553 คนต่างชาติป่วยด้วยโรคติดต่อในไทย 44,552 ราย 

เป็นชาวพม่า ร้อยละ 60.16 รองลงมาเป็นชาวกมัพชูา และลาว  พบ

 โรคติดต่ออบุตัิซํ/า ที2พบมากที2สดุ มาลาเรีย 7,137 ราย  วณัโรค 1,164 

รายและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ(์เอดส ์ซิฟิลิส หนองใน) 1,163 ราย

               ปัจจบุนั มีแรงงานต่างชาติในไทย จาํนวนมาก โดยเฉพาะ

ตามแนว 4 ชายแดน  30 จงัหวดั ใน เขต 16 มี เชียงราย พะเยา น่าน

เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน



2555    2556     2557     2558     2559    2560     2561     2562     2563     2564     2565   

พฒันาบุคลากรอาํเภอ/ตําบล/ท้องถิ@น 

พฒันาข้อมูลเอดส์ในพืAนที@ (ปริมาณ/คุณภาพ)

แผนงาน..ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส ์  จงัหวดัพะเยา ไปสู่ ...AEC ปี 2558 

พฒันาคณะทาํงานเอดส์ตําบล/ชุมชน

พฒันาแผนงาน(แผนที@ทางเดนิยุทธศาสตร์)กองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบล

 ปี 

การขบัเคลื@อนคณะทาํงานเอดส์ตําบล/ชุมชน

พฒันากลไกโครงสร้างและแผนงาน อาํเภอ/จังหวดั



56

วิสยัทศัน์สู่เป้าหมายไม่มีผูต้ิดเชื/อเอดสฯ์ รายใหม่ Getting to Zero
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙
• จาํนวน ผูต้ิดเชื/อฯรายใหม่ลดลง ๒ ใน ๓ จากที2คาดประมาณ
• อตัราการติดเชื/อฯ เมื2อแรกเกิด น้อยกว่า ร้อยละ ๑

วิสยัทศัน์สู่เป้าหมายไม่มีการตีตราและเลือก
ปฏิบตัิ
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

• กฎหมายและนโยบาย ที2เป็นอปุสรรคต่อ
ประสิทธิผลของการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
เอดสไ์ด้รบัการแก้ไข
• จาํนวนเหตกุารณ์ความรนุแรงที2เกี2ยวเนื2องจาก
เพศภาวะ ลดลง
•  จาํนวนของกรณีที2มี การเลือกปฏิบตัิ ที2
เกี2ยวเนื2องกบัการติดเชื/อฯ ลดลง

วิสยัทศัน์สู่เป้าหมายไม่มีการตายเนื2องจากเอดส์
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

• ผูต้ิดเชื/อฯ ทุกคนในแผน่ดินไทย เข้าถึงการดแูล
รกัษาที2มีคณุภาพอย่างเท่าเทียมกนั 
• ผูต้ิดเชื/อฯและครอบครวัที2ได้รบัผลกระทบได้รบั
การคุ้มครองทางสงัคม และเข้าถึงการดแูล
ช่วยเหลือที2มีคณุภาพ
• จาํนวนผูต้ิดเชื/อฯเสียชีวิตเนื2องจาก วณัโรค 
ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐

ยทุธศาสตรฯ์เอดสช์าติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙



แผนที2ทางเดินยทุธศาสตรเ์อดส ์จ.พะเยา 2555 - 2559

ประ
ชา
ชน

ประชาชน.....มีพฤติกรรมการดแูลเอดสแ์ละมีเพศสมัพนัธท์ี2ปลอดภยั
ผู้ติดเชื/อ / ผู้ป่วย/และครอบครวั  
ดแูลตนเองให้มีคณุภาพชีวิตที2ดี 
และอยู่ร่วมกบัชุมชนและเข้าถึง

สิทธิพื/นฐานที2จาํเป็น

ประชาชนตระหนักในการดแูล 
รกัษาสขุภาพตนเอง และประเมิน

โอกาสเสี2ยงและรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม

ชุมชนส่งเสริมวฒันธรรมและ
สิ2งแวดล้อม ที2เอื/อต่อการเรียนรู้ 

ดแูลช่วยเหลือ ลดการเลือกปฎิบตัิ
และการตีตรา

ภาคี อปท. ให้การ
สนับสนุน

งบประมาณ

องคก์รชุมชน/ภาคี
เครือข่าย มีส่วนร่วม

ภาครฐั สนับสนุนงบประมาณ/ความรู้/
วิชาการ/และการบงัคบัใช้กฎหมายเพื2อ

คุ้มครองสิทธิ

NGOs มีส่วนร่วมใน
การพฒันาและ
ขบัเคลื2อนงาน

กระบวน
การ

มีระบบการ
ประชาสมัพนัธ์
และการสื2อสาร

มีการใช้แผนที2ยทุธศาสตร์
และบูรณาการแผนในการ
ขบัเคลื2อนการปฏิบตัิงาน

มีระบบการ
ประสานงานกบั
หน่วยงานและ

เชื2อมโยงเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการติดตามแลประเมินผล 
การดาํเนินงาน

รากฐาน ระบบข้อมลู/สารสนเทศที2ได้
มาตรฐาน ถกูต้อง ครบถ้วน 

และทนัเวลา

หน่วยงาน/องคก์รที2ดาํเนินงานอย่างมี
คณุภาพตามมาตรฐานและต่อเนื2อง

บุคลากรทาํงานเป็นทีม/ 
มีความสขุ



ขอขอบพระคณุ
........................

สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สกุ จงัหวดัพะเยา



1. การปรับเปลี@ยนทศันคต ิ (เอดส์เป็นปัญหาร่วม)

2.  การสร้างความเชื@อ ( แก้ไขได้หากทุกคนมีส่วนร่วม )

     3.  การทาํพนัธะสัญญา ( วสิัยทศัน์ /พนัธะกจิ /บทบาทภาค)ี

     4.  การลงมือทาํทนัท ี

     5.  การส่งเสริมการเรียนรู้ (พฒันาศักยภาพ/การรับรู้ข้อมูล )

     6.  การตัAงจุดมุ่งหมายเฉพาะ  (ขบัเคลื@อนงานเอดส์ในชุมชน )

     7.  ความสําเร็จ   ( เอดส์เพื@อคุณภาพชีวติ )



1. การป้องกนัการติดเชื/อรายใหม่ในชุมชน
2. การดแูลผูต้ิดเชื/อ/ผูด้้อยโอกาส
3. การมีส่วนร่วมของชมุชน
4. การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ
5. มีระบบข้อมลูข่าวสารเพื2อแก้ปัญหา



1. ลดการติดเชื/อรายใหม่ (หญิงตั /งครรภแ์ละเยาวชน)
2. ชมุชนยอมรบัและอยู่รว่มกบัผูต้ิดเชื/อได้อย่างปกติสขุ
3. ผูต้ิดเชื/อและผูป้่วยเอดสไ์ด้รบัการดแูลแบบองคร์วม
4. มีการดาํเนินงานด้านเอดสอ์ย่างต่อเนื2อง


