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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น  

งานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2562 (ณ เดือน  

7 ตุลาคม 2562 ) จำนวน 3,740 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป) จำนวน 3,717 
ราย ผู้ป่วยเด็ก (อายุ ต่ำกว่า 15 ปี) จำนวน 23 ราย ยังมีชีวิต จำนวน 2,660 ราย และเสียชีวิต จำนวน 1,080
ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 137 ราย จำแนกผู้ป่วยผู้ใหญ่ จำนวน 134 ราย และ ผู้ป่วยเด็ก 
จำนวน 3 ราย และพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี จำนวน 14 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
(รายงาน NAP Web Report ณ 7 ตุลาคม 2562) การดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก 
พบว่า หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV จำนวน 23 ราย และมีการดูแลต่อเนื่องในระบบยาต้านไวรัส จำนวน 15 ราย 
และทารกระยะคลอด 11 ราย ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ได้รับบริการยาต้านไวรัสฯ และนมผสมทดแทนนม
แม่ จำนวน 11 ราย  

การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ซ่ึงมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

ในปี 2573 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี 
1.1 มุ่งเน้นและเร่งรัดจัดชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงให้ครอบคลุมพ้ืนที่และประชากรที่อยู่ใน

ภาวะเสี่ยงสูง 
1.1.1 บริการรอบด้านที่มีประสิทธิผลครอบคลุมประชากรหลัก 95 % 

1.2 ยกระดับคุณภาพและบูรณาการงานป้องกันที่มีประสิทธิผลให้เข้มข้นและยั่งยืน 
1.2.1 ไม่มีเด็กเกิดใหม่ติดเชื้อทุกจังหวัด 
1.2.2 ประชาชนรู้เท่าทันและมีพฤติกรรมปลอดภัย 
1.2.3 งานป้องกันเอชไอวีมีคุณภาพและบูรณาการอยู่ในระบบแผนงานปกติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย  
2.1 พัฒนาและเร่งรัดการรักษาดูแล และช่วยเหลือทางสังคมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

2.1.1 ผู้ติดเชื้อรู้สถานะ-รักษา-กดไวรัส 95-95-95 
2.1.2 ผู้ติดเชื้อเข้าถึงดูแลทางสังคม 75 % 
2.1.3 ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากวัณโรคลดลง 75%  

2.2 ระบบบริการสุขภาพ สังคม ชุมชนมีความเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดการเลือกปฏิบัติทีเ่กี่ยวเนื่องจากเอชไอวี ลงจากเดิมร้อยละ 90 
3.1 ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง

กลไกการคุ้มครองสิทธิ ประชาชนมีความเข้าใจเอชไอวี สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเพศ 
3.2 หน่วยงานมีนโยบาย และการดำเนินการที่ส่งเสริมความเข้าใจและไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
3.3 ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบตระหนักถึงคุณค่าตนเอง 
3.4 ทุกจังหวัดมีกลไกการคุ้มครองสิทธิ 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
มาตรการ โครงการ/ กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน  1. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด
พัทลุง เพ่ือขับเคลื่อนกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด 
จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโครงการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง แผนบูรณา
การ และสรุปผลงานประจำปี 

2. พัฒนาสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านเอดส์ที่ทำงานในพ้ืนที่ จำนวน 23 
องค์กร  

3. ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯเอดส์อำเภอ ทั้ง 11 แห่ง  
4. ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้บริการยาป้องกันก่อนการ

สัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) 
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 1. ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบรายงานและติดตามประเมินผล โปรแกรม

ระบบสารสนเทศ การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แห่งชาติ 
(NAP Web Report) โรงพยาบาล 11 แห่ง 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบข้อมูล RTCM – RRTTR ที่ใช้ในการ
ดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 11 อำเภอ 

3. ประชุมทีมพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตาม
ประเมินผล(SI&ME) ในการใช้ข้อมูลในการดำเนินงานในพ้ืนที่ และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 11 อำเภอ 

4. สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มประชากร 17 ปีในสถานศึกษารัฐทุก
แห่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีใน
กลุ่มเยาวชนจังหวัดพัทลุง 

5. สำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีใน
สถานบริการด้านสุขภาพ ในโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง ทั้งในกลุ่มผู้
ให้บริการและผู้ติดเชื้อเอชไอวี นำมาวิเคราะห์สถานการณ์การตีตรา
และเลือกปฏิบัติเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป 

การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา  1. ติดตามประเมินผล คุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ทั้ง 11 อำเภอ 
2. จัดคลินิกบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) เพ่ือ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่กลุ่มเสี่ยง  
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มาตรการ โครงการ/ กิจกรรม 
การจัดบริการที่เป็นมิตร 1. ประชุมภาคีเครือข่ายศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชน (DIC) เพ่ือรองรับการ

ให้บริการตรวจคัดกรองเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค 
กลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงสูง สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลการจัดบริการที่เป็นมิตร 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของอำเภอที่มีการดำเนินกิจกรรมกลไกบริหารยุติปัญหาเอดส์ 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 5 คะแนน  เมืองพัทลุง 5 3 60.00 

กงหรา 5 5 100.00 
เขาชัยสน 5 4 80.00 
ตะโหมด 5 4 80.00 
ควนขนุน 5 3 60.00 
ปากพะยูน 5 4 80.00 
ศรีบรรพต 5 5 100.00 
ป่าบอน 5 5 100.00 

บางแก้ว 5 5 100.00 

ป่าพะยอม 5 5 100.00 

ศรีนครินทร์ 5 5 100.00 

รวม 55 48 87.27 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- การดำเนินกิจกรรมกลไกบริหารยุติปัญหาเอดส์ขาด
การ บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

นิเทศติดตามการดำเนินงานเอดส์ อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และติดตามเยี่ยมในพ้ืนที่ที่มีปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงาน - ไม่มีแผนงานโครงการด้านเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ในระดับอำเภอ 
- ขาดการนิเทศติดตามการดำเนินงานเอดส์ในระดับ

พ้ืนที่ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงหลักได้รับบริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา การตรวจเลือด และการได้รับ
บริการยาต้านไวรัสเอดส์ (RRTTR) 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
≥ ร้อยละ 90  เมืองพัทลุง 90 95 100 

กงหรา 10 21 100 
เขาชัยสน 10 10 100 
ตะโหมด 10 10 100 
ควนขนุน 80 87 100 
ปากพะยูน 10 0 0 
ศรีบรรพต 10 11 100 
ป่าบอน 10 11 100 
บางแก้ว 10 10 100 
ป่าพะยอม 10 10 100 
ศรีนครินทร์ 10 66 100 

รวม 260 331 90.9 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ไม่มีกลุ่มประชากรหลัก ที่เป็นเป้าหมายดำเนินการ
บริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา การตรวจเลือด และ
การได้รับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ ในพ้ืนที่ ตาม
เงื่อนไขขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.  
เช่น กลุ่มพนักงานบริการหญิง ไม่มีเป้าหมาย
ดำเนินการในพ้ืนที่อำเภอ ศรีนครินทร์ ปากพะยูน 
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ไม่มีเป้าหมาย
ดำเนินการในพ้ืนที่อำเภอ ศรีนครินทร์ 

ขยายเป้าหมายดำเนินการเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง
เพ่ือให้ดำเนินการบริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา 
การตรวจเลือด และการได้รับบริการยาต้านไวรัส
เอดส์ ได้ครอบคลุมทุกอำเภอ ตามบริบทของพ้ืนที่ 
นั้น ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน ทหารเกณฑ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละเด็กที่คลอดจากแม่ท่ีติดเชื้อเอชไอวีติดเชื้อเอชไอวี 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ไม่เกินร้อยละ 

0.5 
เมืองพัทลุง 11 0 0 
กงหรา 1 0 0 
เขาชัยสน 1 0 0 
ตะโหมด 1 0 0 
ควนขนุน 1 0 0 
ปากพะยูน 1 0 0 
ศรีบรรพต 2 0 0 
ป่าบอน 2 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 
ป่าพะยอม 2 0 0 
ศรีนครินทร์ 0 0 0 

รวม 25 0 0 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

หญิงตั้งครรภ์รู้สถานะว่าตนเองติดเชื้อ และไม่มา
ฝากครรภ์  

- พัฒนาระบบการติดตาม บูรณาการร่วมกับงานอนามัย
แม่และเด็ก 

- พัฒนาระบบให้คำปรึกษาในคลินิกฝากครรภ์ หรือส่งต่อ
ให้คลินิกให้คำปรึกษายาต้านไวรัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละ 90  เมืองพัทลุง 1398 1285 91.25 

กงหรา 45 39 86.67 
เขาชัยสน 139 133 95.68 
ตะโหมด 87 81 93.10 
ควนขนุน 393 373 94.91 
ปากพะยูน 122 106 86.89 
ศรีบรรพต 60 56 93.33 
ป่าบอน 114 98 85.96 
บางแก้ว 101 89 88.12 
ป่าพะยอม 136 127 93.38 
ศรีนครินทร์ 58 56 96.55 

รวม 2653 2443 92.08 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

การตีตราตัวเอง สังคมรังเกียจ และการเลือกปฏิบัติ
จากผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่กล้าเปิดเผยตัวตน 

 

- สร้างความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไก
การคุ้มครองสิทธิ ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เอ ช ไอ วี  สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางเพศ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบาย และการ
ดำเนินการที่ส่งเสริมความเข้าใจและไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ 

ผู้ติดเชื้อมีข้อจำกัดด้านครอบครัว มีความยากลำบาก
ในการเข้ารับการรักษา เช่น รายได้ อาชีพ ฯ   

- ช่วยเหลือทางสังคม ควบคู่ไปกับการรักษา
ดูแล โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตภายในปีแรกหลังเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 ไม่เกินร้อยละ 5  เมืองพัทลุง 58 10 17.24 

กงหรา 4 1 25 
เขาชัยสน 5 0 0 
ตะโหมด 6 3 50 
ควนขนุน 17 2 11.76 
ปากพะยูน 8 0 0 
ศรีบรรพต 1 0 0 
ป่าบอน 7 0 0 

บางแก้ว 8 0 0 

ป่าพะยอม 11 1 9.09 

ศรีนครินทร์ 6 0 0 

รวม 131 17 12.98 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ไม่ยินยอมรักษา เข้าสู่ระบบการรักษาช้า มาเม่ืออาการ
ทรุดหนัก 

 

- ติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนรับยา 
เข้าสู่ระบบ ตรวจสุขภาพประจำปี หาค่า CD 4 ปี
ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 

- พัฒนาศูนย์องค์รวม ใช้กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน สร้าง
เครือข่ายผู้ติดเชื้อ 

ขาดยา - พัฒนาระบบการติดตาม หารือความร่วมมือในการ
รักษา และข้อจำกัดบุคคล  

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
ยังมีอยู่ประมาณร้อยละ 38.1 ซึ่งถือว่ายังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  

2. ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงยังมีแหล่งแพร่ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

3. ความชุกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอยู่ในสังคม จากข้อมูลย้อนหลังห้าปีพบว่ามีความชุกมากขึ้น 
เพราะยังมีผู้ติดเชื้อใหม่และอัตราเสียชีวิตจากเอชไอวีลดลง ซึ่งแสดงว่าในสังคมยังมีผู้ติดเชื้อที่ ไม่ได้รู้
สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองและสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืนได้ 

4. การติดต่อสื่อสารการเข้าถึงบริการเรื่องเพศสัมพันธ์สะดวกรวดเร็ว ทำให้การควบคุมดูแลยาก
ขึ้น  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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5. ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ยังไม่ดีมากพอ จึงทำให้มีการตีตราและเลือกปฏิบัติกับ
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยของสังคม ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่กล้าไปตรวจเลือดโดยเร็วหลังมี
พฤติกรรมเสี่ยง 

6. ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของภาคส่วนต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะองค์กรหลักคือ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ที่ มีแผนการทำงานด้าน
การป้องกันเอดส์ร้อยละ 63.43 ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
จากแผนการดำเนินงาน เก็บข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี  

ในกลุ่มเยาวชน โดยเก็บข้อมูลในนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช. ปีที่ 2 ทุกคนในจังหวัดพัทลุง เพ่ือ
เป็นตัวแทนเยาวชน ให้ทราบสถานการณ์พฤติกรรมที่ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี นำข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ เพ่ือใช้วางแผนในการดำเนินการป้องกัน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ อันส่งผลให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลในพื้นที่จริงมาประกอบการดำเนินงาน  

 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางณัฐชญา รามจันทร์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 08 1959 7912  
e-mail natchaya.ak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2562 

 

 


