บทที่ 1 เอดส: วิกฤติของสังคม
รายงานผูปวยเอดสเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2524 หลังจากนั้น
เอดสก็ไดเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในปจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ. 2549) คาดวา มีประชากรทั่วโลกที่ติด
เชื้อและยังมีชีวิตอยูประมาณ 39.5 ลานคน (รายงานของUNAIDS: พ.ศ. 2549) พื้นที่ที่มีผูติดเชื้อ
อาศัยอยูมากที่สุดเปนประเทศในแถบทะเลทรายซาฮารา และทางตอนใตของทวีปอัฟริกา
สําหรับในประเทศไทย มีรายงานผูปวยเอดสรายแรกป พ.ศ. 2527 และคาดวาในปจจุบันนี้
(พ.ศ. 2549) มีผูติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ลานคน ซึ่งครึ่งหนึ่งเสียชีวิตไปแลว และยังมีผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดสที่มีชีวิตอยูประมาณ 5 แสนคน หากประเมินสถานการณปญหาเอดสจากจํานวนผูติดเชื้อ
รายใหม คาดวามีประมาณปละ 15,000 ราย
ผูติดเชื้อสวนมากจะประสบกับปญหาตาง ๆ ไดแก
 ปญหาดานจิตใจเมื่อมีการตรวจพบวาติดเชื้อ ผูติดเชื้อมักเกิดความเครียดอยางมาก
 การถูกละเมิดสิทธิ เชน การใหออกจากงานเมื่อพบวาติดเชื้อ หรือ การถูกรังเกียจจากคน
รอบขางอยางไมมีเหตุผล ฯ
 ภาระในการดูแลรักษาอาการปวย แมวาภาครัฐจะสนับสนุนคารักษาพยาบาล คายาและ
การตรวจตาง ๆ แลว แตผูติดเชื้อและครอบครัวก็ยังมีความจําเปนที่จะตองเสียคาใชจาย
อื่น ๆ เพื่อใหเขาถึงบริการ
นอกจากนี้ สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวของผูติดเชื้อก็ไดรับผลกระทบเชนกัน เชน ผูสูงอายุที่
ตองอยูอยางโดดเดี่ยวเนื่องจากบุตรหลานเสียชีวิตจากเอดส เด็กกําพราที่พอแมเสียชีวิตจากเอดส ผู
ไดรับผลกระทบจากเอดสเหลานี้ ตางประสบปญหาอยางหนักหนวง เชน ปญหาการถูกรังเกียจ การ
เลือกปฏิบัติจากชุมชน ผูสูงอายุที่ขาดผูดูแลอุปการะ ปญหาดานเศรษฐกิจในครอบครัวทําใหเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากเอดสไมสามารถไปโรงเรียนได เปนตน
จากสถานการณเอดสขางตน จะเห็นไดวา ในระยะเวลาเพียงประมาณ 25 ปเทานั้น เอดส ได
คราชีวิตผูคนไปเปนจํานวนมากมายมหาศาล และยังกอใหเกิดความทุกข ทั้งในกลุมผูติดเชื้อ ผูปวย
และกลุมผูไดรับผลกระทบจากเอดส นอกจากนี้ ปรากฏการณที่สําคัญ ไดแกการที่ยังคงมีผูติดเชื้อราย
ใหมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งหากยังคงเปนอยูเชนนี้ ปญหาซึ่งเปนผลตอเนื่องที่เกิดขึ้นก็ไมอาจลดลงได
เลย ถื อ ได ว า เอดส เ ป น วิ ก ฤติ ก ารณ ที่ ส ง ผลกระทบกั บ ผู ค นจํ า นวนมาก และเป น วิ ก ฤติ ก ารณ ที่
จําเปนตองไดรับการแกไขโดยเร็ว
โดยขอเท็จจริงแลว ปญหาเอดสสามารถปองกันและจัดการได หากมีการทําความเขาใจ และ
มีดําเนินงานที่ตรงเปา และมีประสิทธิภาพ จะชวยลดจํานวนผูติดเชื้อรายใหมได และยังสามารถชวย
ใหผูติดเชื้อ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดสใชชีวิตอยูรวมกันในชุมชนไดอยางปกติสุข

เรื่ อ งพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เอดส ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานด า นเอดส ที่ จ ะช ว ยให ผู ว า
ราชการจังหวัด (ผูวา ฯ) สามารถจัดการในงานปองกันและการแกไขวิกฤติการณปญหาเอดส
ในจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดเปนผลดีตอประเทศ
มี 3 ประเด็น ดังนี้
1. ความเขาใจตอปญหาเอดส
2. กลุมคนที่เปราะบางตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง และ การติดเชื้อเอช ไอ วี
3. การดูแลผูติดเชื้อ ผูปวย ผูไดรับผลกระทบจากเอดสและครอบครัว
โดยแตละเรื่องมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ความเขาใจตอปญหาเอดส
รูปประกอบ
เอดส หรือ AIDS (Acquired Immonodeficiency Deficiency Syndrome) เปนกลุมอาการ
เจ็บปวยที่เกิดขึ้นเพราะรางกายไดรับเชื้อ เอช ไอ วี (HIV) โดยเชื้อเอช ไอ วี จะเขาไปทําลายเม็ดเลือด
ขาว ที่เปนแหลงสรางภูมิคุมกันโรค เมื่อภูมิคุมกันลดลง ทําใหผูติดเชื้อ ปวยดวยโรคที่ปกติแลวสามารถ
ตอตานกับเชื้อโรคนั้น ๆ ได เรียกวาปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส นอกจากนี้ยังอาจจะเปนมะเร็งบาง
ชนิดไดงาย สาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตางๆ
เชื้อเอช ไอ วี ทําใหเกิดโรคในคนเทานั้น ไมสามารถทําใหเกิดโรคในสัตวอื่น เชื้อเอช ไอ วีเมื่อ
ออกนอกรางกายคนแลวไมสามารถทนสภาพแวดลอมภายนอกได อาจมีชีวิตไดนานเปนชั่วโมงหรือ
เปนวันเทานั้น เชื้อ เอช ไอ วี ยังถูกทําลายไดดวยสบู หรือ น้ํายาฆาเชื้อตางๆ เชน น้ํายาซักผาขาว การ
ติดตอของเชื้อเอช ไอ วี ติดตอโดยทางเพศสัมพันธ ทางเลือด และติดตอจากแมสูลูก สําหรับผูติดเชื้อ
สวนใหญในประเทศไทย ติดจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
 อยางนี้ ไมติดเอดส
- การสัมผัสภายนอก เชน การจับมือ การโอบกอด การหอมแกม
- การจูบ (ยกเวนมีแผลในชองปาก จูบแบบรุนแรง)
- ยุงกัด แมลงกัด
- การใชหองน้ํารวมกัน
- การใชวัสดุสิ่งของรวมกัน เชน จาน ชาม ชอน ถวยน้ํา ฯลฯ
- การรับประทานอาหารรวมกัน
- การพูดคุย การหายใจรดกัน
 เอดสไมใชปญหาทางสาธารณสุขเทานั้น แตเปนปญหาของทุกคนในสังคม
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ประชาชนจํานวนมากยังคิดวา เอดสเปนปญหาทางการแพทย หรือปญหาทางสาธารณสุข
ทั้งที่โดยขอเท็จจริงแลว ปญหาเอดสเปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของ
ประชาชน ตลอดจนปจจัยที่เอื้อใหประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ และเมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้น
เอดสก็ยังกอใหผลกระทบในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานสิทธิ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น การปองกัน
และแกไขปญหาเอดส ตองมุงเนนที่มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ พฤติกรรม ของประชาชน เปนหลัก
ซึ่งจะตองดําเนินการควบคูกันไประหวางการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การลดความเสี่ยงตอการติด
เชื้อ และการจัดการดูแล และสนับสนุนใหผูติดเชื้อ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดส เขาถึง
บริการตาง ๆ ที่จําเปนไดโดยสะดวก โดยถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง
 การผลักดันนโยบายเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับความรู
การผลักดันนโยบายเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับชองทางการติดตอของเชื้อ
เอช ไอ วี เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการ
ติดตอของเชื้อเอช ไอ วี หากประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การมีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะลดลง
การติดเชื้อรายใหมก็จะลดลงดวย
ส ว นแนวคิ ด ที่ ต อ งการสร า งภาพป ญ หาเอดส ที่ เ น น ความน า กลั ว เป น หลั ก เพื่ อ กระตุ น ใน
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น จะไดผลในระยะสั้น เนื่องจากประชาชนจะไมสามารถเชื่อมโยง
พฤติกรรมเสี่ยงกับการติดเชื้อเอช ไอ วี ได ดังนั้น การรณรงคดวยการสื่อสารดวยภาพหรือขอความที่
เนนใหประชาชนกลัว จะไมไดประโยชน
ในทางตรงกันขาม การสื่อสารใหประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อในการมี
พฤติกรรมเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่ง จะตองเปนไปอยางตรงไปตรงมา และชัดเจนเพียงพอ และยังตองให
สื่อที่เผยแพรมีความสอดคลองกับความรับรูของประชาชนกลุมเปาหมายแตละกลุมดวย
นอกจากนี้ เนื่องจากคนในสังคมโดยทั่วไป ยังมีความวิตกกังวล กลัว เชื้อเอช ไอ วี โดยเขาใจ
ผิดไปวา เชื้อเอช ไอ วี อาจจะติดกันไดโดยงาย สงผลใหผูติดเชื้อไดรับผลกระทบในดานการเลือก
ปฏิบัติ การถูกรังเกียจจากผูคนในสังคม โดยปราศจากเหตุผล ในประเด็นนี้ ก็จะตองมีการสื่อสารให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจเพียงพอดวยเชนกัน เพื่อแกไขความเขาใจผิดที่เกิดขึ้น
โดยสรุปแลว การเสริมสรางความรู ความเขาใจ ดานเอดส จะตองครอบคลุมทั้งเพื่อใหเกิด
พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ และ มุงใหประชาชนไมนําสถานภาพการติดเชื้อเปนเหตุให
รังเกียจ แบงแยก หรือเลือกปฏิบัติตอกัน
2. กลุมคนที่เปราะบางตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง และ การติดเชื้อเอช ไอ วี
โดยทั่ ว ไป คนทุ ก คนมี ค วามเสี่ ย งตอ การติดเชื้ อเอช ไอ วี ได แตมี ประชากรที่อยู ใ นภาวะ
เปราะบางตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง (Vulnerability) มากกวาประชากรทั่ว ๆ ไป เปนกลุมที่อยูภายใต
แรงกดดันทางสังคมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจเปนเปนปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ทําใหมีโอกาสที่
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3. การดูแลผูติดเชื้อ ผูปวย ผูไดรับผลกระทบจากเอดสและครอบครัว
จากจํานวนผูติดเชื้อที่มีชีวิตอยูในประเทศไทยในปจจุบัน ประมาณ 500,000 คน ผูติดเชื้อ
เหลานี้ตองการบริการตรวจและการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง เมื่อระดับภูมิคุมกันลดลงหรือปวยก็
ตองการยาตานไวรัส เมื่อไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง ผูปวยจะกลับมามีสุขภาพดี นอกจากดานการ
รั ก ษาพยาบาลแล ว ยั ง ต อ งการการสนั บ สนุ น ดู แ ลด า นอาชี พ การงาน เพื่ อ ให มี ร ายได ม าจุ น เจื อ
ครอบครัวตามสมควร
ผูติดเชื้อ และผูปวยบางราย ถูกละเมิดสิทธิในดานตาง ๆ ดังนั้น การคุมครองสิทธิ จึงมีความ
จําเปนที่ตองดําเนินการใหครอบคลุมผูติดเชื้อ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดสดวย
ปญหาที่พบในเด็กกําพราอันเนื่องจากเอดสซึ่งคาดวามีมากกวา 350,000 คน ไดแก การไม
สามารถเขาเรียนตอเนื่องได เนื่องจากขาดทุนทรัพย การขาดผูอุปการะ อบรมสั่งสอน เปนตน ซึ่งเปน
ปญหาระยะยาวที่ตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง สําหรับผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากเอดส มักเปน
ปญหาการขาดผูอุปการะดูแล ซึ่งจําเปนตองมีการจัดบริการที่เหมาะสมใหเชนกัน
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บทที่ 2: รวมพลัง พลิกวิกฤติเอดสใหเปนโอกาส
การดําเนินงานปองกันเอดส เปนภาระของทุกหนวยงานในทุกระดับ ทุกชุมชน ที่จะชวยกัน
เผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่องเอดส ตลอดจนวิธีการปองกันเอดสที่ถูกตอง และ สงเสริมการ
เขาถึงอุปกรณในการปองกันการติดเชื้อ เชน การใชถุงยางอนามัยไดอยางถูกตอง ใหกับบุคคลที่อยู
ภายใตการดูแล ใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เนนให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญตอการตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี และการอยูรวมกันกับผูติดเชื้อ
อยางปกติสุขในชุมชน
ในสวนของการดูแลและแกไขปญหาเอดส ประกอบดว ยงานยอย ๆ ทั้ง การดูแลทางด า น
สุขภาพกาย ใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดบริการควรเปนไปอยางตอเนื่อง และครอบคลุม โดยทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน จะตองเขามารวมกันจัดบริการ จึงจะสนับสนุนใหผู
ติดเชื้อ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดสสามารถเขาถึงบริการที่มีประสิทธิผล
แผนบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 กําหนดเปาหมาย
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสไวดังนี้
1. ลดจํานวนผูตดิ เชื้อรายใหมลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยคาดประมาณไว
2. ผูปวยเอดสไดรับบริการดานการรักษาพยาบาลอยางครอบคลุม และทัว่ ถึง
3. ผูติดเชื้อ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจากเอดส ไดรับบริการดานสังคมอยางนอย รอยละ
80 ของผูที่จําเปนตองไดรับบริการดังกลาว
ในการดําเนินงานเอดสทั้งในดานการปองกัน และการแกไข ใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร
ขางตน ตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน ในทุกระดับ ตั้งแต หนวยงานในระดับจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน กลุมผู
ติดเชื้อและครอบครัว จึงจะประสบความสําเร็จได
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ การดําเนินงานดานเอดสโดยเฉพาะหนวยงานในระดับจังหวัดตอง
ดําเนินการอยางเขมแข็ง กระตือรือรน ใหคําแนะนําและการสนับสนุนดานตาง ๆ แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรชุมชน และ องคกรอื่น ๆ ในพื้นที่ ใหมีความเขาใจ และตระหนักวา ปญหาดาน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ ตลอดจนปญหาผลกระทบจากเอดส เปนปญหาของชุมชน และยังตอง
สงเสริมใหองคกรในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น จนสามารถจัดการกับงานเอดสไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ
แนวทางที่สําคัญในการดําเนินงานในระดับจังหวัด ไดแก
1. ใชทัศนคติเชิงบวกในการดําเนินงานเอดส
การใชทัศนคติเชิงบวก ไดแก การมีทัศนะแบบมนุษยนิยมในการพิจารณาปญหา เชื่อมั่นและ
ใหโอกาสคนทุกคนในทุกกลุม ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและของกลุม เชน เชื่อมั่นในกลุม
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2. วิเคราะหปญหา และ ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในจังหวัดอยางครอบคลุม และ
ตอเนื่อง
จังหวัดควรมีทีมงานและกลไกที่สามารถจัดหาขอมูล และวิเคราะหปญหาทั้งในสวนที่เปน
ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ที่เอื้อใหคน หรือ กลุมคน เกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดโดยงาย และพิจารณากลุม
ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ ตลอดจนกลุมผูติดเชื้อ ผูปวย และ ผูไดรับผลกระทบจาก
เอดส เพื่อใหสามารถวางแผนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสไดอยางเหมาะสม และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. การพัฒนานโยบาย และการประสานงานในระดับจังหวัด
จังหวัดสามารถใชประโยชนจากคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด ใน
การพัฒนานโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และการประสานงานระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด
ใหเกิดเป นการดําเนินงานที่ มีประสิท ธิภาพ ได ทั้ง นี้ ควรมีการทบทวน เพิ่มเติมองคประกอบของ
อนุกรรมการใหครอบคลุ ม องค กรตา ง ๆ ที่มี บ ทบาทในการดํา เนิน งานให เ ขา มามีส ว นรว มในการ
พิจารณาและการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการ ฯ
4. จัดใหมีการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการบริหารจัดการงานเอดสในระดับ
จังหวัด วาการดําเนินงานตามแผน และ ผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด
ทั้ ง นี้ หากจั ง หวั ด สามารถระดมหน ว ยงานและองค ก รต า ง ๆ ให เ ข า มามี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินงานดานเอดสไดอยางเปนจริงแลว ผลการดําเนินงานทั้งในดานการปองกัน และการดูแลแกไข
ปญหาเอดสจะประสบผลสําเร็จอยางมากเชนกัน
5. เสริมสรางภาคีความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ
การมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรเอกชนสาธารณประโยชน กลุมผู
ติดเชื้อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาควิชาการ และองคกรชุมชนอื่น ๆ ใหเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานดานเอดส โดยเปนภาคีเครือขายความรวมมือที่เสมอภาค
ผลจากการดําเนินงานรวมกันจะสงผลตอจังหวัดดังนี้
1. ชวยใหประชาชนในพื้นที่ปลอดจากปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอช ไอ วี
2. ประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อเอช ไอ วี นอยลง ทําใหมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวย สามารถสรางสรรค
ผลผลิตใหจังหวัดไดตามปกติ
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3. ผูติดเชื้อ ผูปวย เด็กกําพราจากเอดส ผูสูงอายุ และผูไดรับผลกระทบจากเอดสจะไดรับการ
ดูแลอยางเปนระบบ ครบวงจร สามารถใชชีวิตในชุมชนไดอยางเปนปกติสุข เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน
4. ภาระงานบริการดานสังคม สวัสดิการและ บริการทางการแพทย ลดลงในระยะยาว
บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ มีความเขาใจและตระหนักในบทบาทของตนเอง ในการใหบริการดูแลผูติด
เชื้อ ผูปวยเอดส เด็กกําพราจากเอดส ผูสูงอายุ และผูไดรับผลกระทบจากเอดส ไดรับการดูแล ทําให
สังคมเกิดความสงบสุข ไมมีความขัดแยง ไมมีการละเมิดสิทธิ หรือ การเลือกปฏิบัติดานเอดส
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บทที3่ : ศักยภาพของจังหวัดในการทํางานดานเอดส
จังหวัด มีหนวยงาน และ มีกลไกระบบงานที่สามารถดําเนินงานดานเอดสใหบังเกิดผลในการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูนาํ และสงเสริมสนับสนุนเพื่อให
ประชาชนอยูด ีมีสุข ปลอดภัยจากเอดส และ ผูติดเชื้อตลอดจนผูไดรับผลกระทบไดรับการดูแล
ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสเกี่ยวของกับทุก ๆ ฝาย ดังนัน้ จังหวัดควรนํา
ทรัพยากรทีม่ อี ยูในจังหวัดมาใชในการดําเนินงานอยางเต็มที่
ศักยภาพของจังหวัด : ปจจัยนําไปสูความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาเอดส
คน ความรวมมือของพหุภาคีที่มีความหลากหลายอาชีพ โดยผูวาราชการจังหวัดเปนบุคคล
สําคัญที่ใหชว ยสนับสนุนใหเกิดแนวคิดรวมกัน อุดมการณเดียวกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศนทั้งของภาครัฐและชุมชน ที่มุงไปสูก ารปองกันและแกไขปญหาเอดส
ทุน การปองกันและแกไขปญหาเอดส มีความจําเปนตองระดมงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชน บริษทั หางราน สมาคม สโมสร รวมทัง้ ทุนทางสังคมอื่นๆ มาบูรณาการรวมกัน
การจัดการ การปองกันและแกไขปญหาเอดสที่ดีทุกสิง่ ทุกอยางตองมีการเชื่อมโยง สัมพันธ
กันเปนระบบ มีความตอเนื่อง ที่สําคัญทุกภาคสวนตองใหความรวมมือ ระดมสรรพกําลังทุกดาน ทั้ง
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ขาราชการ และองคกรทองถิ่น หากทุกคนมองเห็นปญหาเอดสเปน
เรื่องใกลตัวของทุกคนทุกครอบครัว การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการชวยประชาสัมพันธ การจัด
เวทีประชาคมเพื่อคิดคนหาวิธกี ารตาง ๆ ก็เปนจุดเริ่มตนในการปองกันและแกไขปญหา
โอกาส ทองถิ่นและจังหวัดมีศักยภาพดานการบริหารจัดการทรัพยากร และความพรอมใน
การเปนผูน าํ และสามารถรับการสนับสนุนจากสวนกลางในดานวิชาการ
เทคนิควิธีในการปองกันโรคเอดส
เหลียวมอง : จังหวัดเรามีใครบาง และทําอะไรไดบา ง
1. ใครจะชวยทําความเขาใจใหประชาชนทุกรุนทุกวัย รูจักเอดส รูว ิธีปองกันการติดเชื้อ
เอช ไอ วี เขาถึงอุปกรณปองกัน รวมทั้งการชวยเหลือ ดูแล ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดสและ
ผูไดรับผลกระทบ
 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยในพืน้ ที่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรชุมชน องคกรภาค
ธุรกิจเอกชน องคกรเอกชนสาธารณประโยชน รวมทัง้ กลุม และเครือขายผูติดเชื้อ สามารถ
ชวยกันสงเสริมใหเจาหนาทีใ่ นหนวยงาน และประชาชนที่เกีย่ วของ มีความรูความเขาใจ
เรื่องเอดสเพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนงบประมาณหรือดําเนินโครงการการเขาถึงอุปกรณ
การปองกัน เชน ถุงยางอนามัย ฯ
 ลักษณะการดําเนินงานอาจเปนการสอดแทรกสาระเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ดาน
เอดส และพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ ใหแก เจาหนาที่ในหนวยงาน หรือประชาชนที่มา
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 หนวยงานเหลานี้ ยังมีสวนชวยจัดบริการดูแลผูติดเชื้อ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจาก
เอดส ตามบทบาทหนาที่และลักษณะงานที่เกีย่ วของ ซึ่งอาจเปนการดูแลใหคําปรึกษา
การดูแลทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตามสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
2. ใครจะชวยจัดทัพ เสริมทีม เปนแกนกลาง ชวยประสานองคกรตางๆ
หันมาจับมือรวมกันเปนเครือขาย
 คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด เครือขายการดําเนินงานของ
องคกรเอกชนสาธารณประโยชน และ เครือขายผูติดเชื้อ ฯ
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บทที่ 4 : บทบาทของผูวา ฯ ในงานเอดส
การปองกันและแกไขปญหาเอดสจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยความเขาใจและความ
รวมมือจากทุกฝายที่เกีย่ วของ และ ผูว าราชการจังหวัด สามารถแสดงบทบาทเปนผูนําใหทกุ ภาคสวน
ในจังหวัด และเปนผูสนับสนุนใหทองถิน่ เขามารวมกันดําเนินงานดานเอดสอยางจริงจัง
บทบาทที่ผวู า สามารถทําได ไดแก
1. การพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนปญหาเอดส และการดําเนินงานดานเอดสในพื้นที่
ผูวา ฯ สามารถสอบถามจากหนวยงานตาง ๆ ใหพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องปญหาทาง
สังคมและพฤติกรรมที่สงผลตอการติดตอของเอดส ปญหาสถานการณเอดสในพื้นที่ ตลอดจน ปญหา
ผลกระทบจากปญหาเอดสที่เกิดขึ้น รวมทั้ง การดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่หนวยงาน
ตาง ๆ ในจังหวัด และปญหาในการดําเนินงานที่สมควรไดรับการแกไข
การพูดคุยเรื่องเอดสเปนประจําจะเปนปจจัยกระตุนใหทกุ สวนราชการ รวมทั้งหนวยงานทาง
วิชาการ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตลอดจนองคกรชุมชน และประชาชนในพืน้ ที่ เกิดความ
ตื่นตัวที่จะรวมมือกันทํางานรวมกันอยางแข็งขัน และตอเนื่อง และยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
สถานการณสภาพปญหา สภาพการดําเนินงาน และ ผลกระทบ เพื่อใหผูเกีย่ วของในจังหวัดไดเรียนรู
และแสวงหาหนทางในการดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพ และ มีผลเพิม่ มากขึ้น
ผูวาฯ สามารถเลือกใชเวทีตาง ๆ ที่มีอยูแ ลวในจังหวัด เชน การประชุมรวมกับหัวหนาสวน
ราชการในจังหวัด การประชุมรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ การประชุมคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด หรือ จัดใหมีการประชุมเปนการเฉพาะ ที่จะเปดประเด็นในการ
พูดคุยกันเรื่องเอดสระหวางสวนราชการตาง ๆ และหนวยงานที่เกีย่ วของ หรือแมกระทั่ง การพูดคุย
หารือกันอยางไมเปนทางการในหมูผูเกี่ยวของ ก็จะเปนประโยชนเชนเดียวกัน
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ประเด็นหารือเรื่องเอดสระดับจังหวัด
ประเด็นและเรือ่ งทีน่ ํามาพูดคุย หารือกัน ควรจะตองครอบคลุมประเด็นตาง ๆอยางรอบดาน
ใหทนั กับสถานการณปญหาเอดสในพืน้ ที่ ตัวอยางประเด็นที่ผวู า ฯ สามารถหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งใน
แบบที่เปนประเด็นในวาระการประชุม หรือ การสนทนากันแบบไมเปนทางการ มีดังนี้
(1) ปจจัยทีท่ ําใหเอดสติดตอกันมาก และการดําเนินงาน เชน
- ความรูความเขาใจดานเอดสของประชาชนกลุมตาง ๆ ในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิง่
กลุมประชากรที่เปราะบาง เขาไมถึงบริการดานการปองกันเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และที่มพี ฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส
- โครงการดานเอดสและการปองกันในประชากรกลุมตาง ๆ เชน โครงการ AIDS
Standard Organization (ASO), โครงการสงเสริมการใชถุงยางอนามัย 100 % และ
โครงการเยาวชนรุนใหมกับการปองกันแกไขปญหาเอดส เปนตน
- การรณรงคปองกันเอดสในประชากรทัว่ ไป และในกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยผานทาง
สื่อสารมวลชนในรูปแบบตาง ๆ หรือ สื่อที่เขาถึงกลุม เปาหมายเฉพาะในพืน้ ที่ รวมทั้ง
การรณรงค ในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน วันรณรงครวมใจตานภัยเอดส (วันเอดสโลก
ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม) และวันวาเลนไทน
- การดําเนินงานดานเอดสและเพศศึกษาในระบบการศึกษา
- ความรวมมือของสถานบริการทางเพศและสถานบันเทิงตางๆ ในการสงเสริมการใช
ถุงยางอนามัย และ การสนับสนุนใหเกิดการใชถุงยางอนามัย
- สถานการณกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในจังหวัด
- การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของประชาชนในจังหวัดเพื่อรวมมือกันในการจัด
กิจกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงทางสังคมและพฤติกรรมของประชาชนในพืน้ ที่เพื่อปองกัน
เอดส
- การสงเสริมและสนับสนุนถุงยางอนามัยในประชากรกลุม ตาง ๆ เชน โครงการถุงยาง
อนามัย 100 % โครงการกองทุนถุงยางอนามัย โครงการสนับสนุนเครื่องจําหนาย
ถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ ตลอดจนความครอบคลุมของบริการ
- ฯลฯ
(2) สถานการณดา นเอดส และการดําเนินงานดานการดูแลและรักษาพยาบาล
- อัตราการติดเชื้อเอดสในประชากรกลุม ตาง ๆ และแนวโนม
- จํานวนผูปว ยเอดสที่มีรายงาน ตลอดจนจํานวนผูติดเชื้อเอดสและผูปวยเอดสที่เขาถึง
บริการ และแนวโนม
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- การบริการดานการรักษาทั้งการรักษาดวยยาตานไวรัส และการรักษาโรคแทรกซอน
ตาง ๆ ในพืน้ ที่ ทั้งที่โรงพยาบาลระดับจังหวัด อําเภอ และสถานีอนามัย รวมไปถึง
สภาพปญหาในการจัดบริการตาง ๆ เพื่อใหผูติดเชื้อ และผูปวยเขาถึงบริการดานการ
ดูแล และการรักษา เชน บริการใหคําปรึกษา (Counseling) การตรวจเลือดโดยสมัคร
ใจ การรักษาพยาบาล การติดตามผลการรักษา และการปองกันการติดเชื้อเอดสใน
กลุมผูติดเชื้อและครอบครัว อยางครอบคลุมและทั่วถึง
(3) ผลกระทบจากปญหาเอดส และการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบ
- ปญหาเด็ก ผูส ูงอายุ และครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากเอดส รวมทั้งปญหาเด็ก
กําพราทีพ่ อและ/หรือแม เสียชีวิตจากเอดส เชน การเรียนอยางตอเนื่องในเด็ก ปญหา
ดานอาชีพ และรายได ในครอบครัว การขาดผูอุปการะในกลุมผูสงู อายุ
- ปญหาดานการละเมิดสิทธิดา นเอดสตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
- การจัดบริการดูแลผูไดรับผลกระทบจากเอดส เชน การสนับสนุนทุนการศึกษาและ
การดูแลอยางตอเนื่องแกเด็กกําพรา ฯ
2. การสนับสนุนใหมีการวิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสทสี่ อดคลองกับบริบทของจังหวัด
ผูวาฯ สามารถมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญ หรือ นักวิชาการ ในหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
และวิเคราะหขอมูลดานเอดส เพื่อนําเสนอภาพของปญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัด
3. จัดตั้งหนวยประสานงานดานเอดสในจังหวัด
หากจังหวัดมีหนวยงานทีเ่ ปนหนวยงานกลางทําหนาทีป่ ระสานและผลักดันนโยบายดานเอดส
ก็จะชวยใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในจังหวัดบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยาง
จริงจัง ซึ่งผูว า ฯ สามารถจัดตั้ง หรื อมอบหมายใหมหี นวยงานประสานงานดานเอดส ในจังหวัดได
รูปแบบที่สามารถดําเนินการได เชน การจัดตั้งศูนยปฏิบตั ิการดานเอดสในจังหวัด (ซึง่ อาจเรียกชื่อ
แตกตางกันตามความเหมาะสม) โดยระดมบุคลากรจากหนวยงานมารวมกันทํางาน ทั้งนี้ อาจเปน
หนวยงานที่ตงั้ ขึ้นใหมเปนการภายใน หรือมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เปนผูด ูแลรับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย ฯ นี้ก็ได
4. การสนับสนุนใหทกุ หนวยงานวางแผนและจัดงบประมาณการดําเนินงานดานเอดส
ผูวา ฯ สามารถมอบหมายใหทกุ หนวยงานจัดทําแผนงานดานเอดส ใหสอดคลองกับหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ซึง่ หนวยงานควรจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณปกติมาใช
ดําเนินงานดานปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนใหมกี ารประสานแผนซึ่งกันและกัน
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5. การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดสรรงบประมาณ และมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานเอดส
ผูวา ฯ สามารถใชเวทีในการพูดคุย กับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือ สงผาน
แนวนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วของ เพื่อชี้แนะใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกระดับตระหนักถึง
ปญหาเอดสทสี่ วนทองถิ่นจะตองเขามารวมดําเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จัดสรรงบประมาณใหแกการดําเนินงานดานเอดส ทัง้ ทางดานการปองกัน การดูแล และการลด
ผลกระทบจากเอดสในกลุมประชาชนที่อยูในทองถิน่ นัน้ ๆ
6. ใหความสําคัญ ใหกําลังใจ แกผูปฏิบัติงาน และผูติดเชื้อ ผูปวย และผูไดรับผลกระทบจาก
เอดส
ผูวา ฯ สามารถจัดกิจกรรม และใหเวลากับงานเอดส เพือ่ แสดงใหคณะผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ ผูติดเชื้อเอดส ผูไดรับผลกระทบจากเอดส ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหาเอดส
ผูวา ฯ สามารถไปเยี่ยมผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดส ที่เปดเผยตนเอง
ซึ่งสถานที่ที่จะไปเยี่ยมก็มีหลายแหงที่สามารถเลือกไดตามความเหมาะสม
ผูวา ฯ สามารถไปตรวจเยี่ยมประชาชน และกลาวถึงปญหาความเสีย่ งตอการติดเชื้อเอดสที่
ประชาชนควรตระหนัก และชวยกันลดเงื่อนไขที่นาํ ไปสูพฤติกรรมเสี่ยง และยังสามารถพูดถึงการอยู
รวมกันกับผูตดิ เชื้อไดอยางปกติสุขโดยไมตองมีการรังเกียจหรือแบงแยกประการใดใด รวมทัง้ ให
ประชาชนชาวบานชวยกันโอบอุมดูแลผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดส โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เด็ก และผูสูงอายุ
ผูวา ฯ สามารถไปตรวจเยี่ยมหนวยราชการ พูดคุยใหกําลังใจกับขาราชการ และเจาหนาทีท่ ี่
ปฏิบัติงานดานเอดส ทั้งทางดานการปองกัน และการดูแลรักษา ใหชว ยกันปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง
ตอไป
7. ติดตามผลการดําเนินงานดานเอดส
ผูวา ฯ อาจใชเวทีในการพูดคุย สนทนากับหนวยงานตาง ๆ โดยกําหนดประเด็นใหมกี าร
รายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลเปนระยะ ตามชวงเวลาที่เหมาะสม เชน เปนรายเดือน
รายไตรมาส หรือรายป หรือกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน เปนตน
ผลการดําเนินงาน และขอมูลที่ไดจากการประเมินผล จะเปนขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้นตอไป
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