
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร(Executive summary) 
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

คณะที่ 1   : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ ปี 2561 
ตัวช้ีวัด     : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก   
เป้าหมาย   : เป้าหมายในการด าเนินงาน ปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 87 
วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือให้กลุ่มประชากรหลักได้เข้าถึงบริการป้องกันได้อย่างครอบคลุม 
                 2. เพ่ือทราบผลการด าเนินงานการเข้าถึงบริการป้องกันในกลุ่มประชากรหลักที่เป็นจริง และ 
                     สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
                 3. เพ่ือสนับสนุน การด าเนินงานการRRTTRให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ผลลัพธ์ : หน่วยงานระดับเขต และจังหวัด สามารถด าเนินงานตามแผนงานยุติปัญหาเอดส์ของพ้ืนที่สามารถ   
                ท าให้กลุ่มประชากรหลักได้รับบริการป้องกันเอชไอวี และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกได้ 
                อย่างครอบคลุมตามเกณฑ์เป้าหมาย 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญ สภาพปัญหาของพ้ืนที่  
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ก าหนด Reach Recruit Test Treat Retain 

(RRTTR ) เป็นมาตรการส าคัญในการด าเนินงาน  และการเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี (รวมถึงโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์) เชิงรุก (Reach) เป็นมาตรการด่านแรกที่ส าคัญ เพ่ือเข้าถึงและพากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบบริการ
และรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสู่ผู้อ่ืน นอกจากนั้นได้จัดล าดับและก าหนด
กลุ่มประชากรและพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน ที่มีผลต่อการเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูง  ได้แก่ กลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับชาย MSM-TG พนักงานบริการ SW และผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด PWID รวมถึงคู่ของกลุ่ม
ประชากรหลัก และกลุ่มผู้ต้องขัง  และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายโดยจัดล าดับความส าคัญในด าเนินงานอย่าง
เข้มข้นทั้งหมด 29 จังหวัด และให้ความส าคัญเร่งรัดด าเนินการอย่างเข้มข้นมากในพ้ืนที่ 13 จังหวัด 

ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม –มิถุนายน) ตาม small success ได้ก าหนดเป้าหมายความครอบคลุมการเข้าถึง
บริการป้องกันฯเชิงรุกฯในกลุ่มประชากรหลัก อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 และพ้ืนที่ต้องเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว  ทั้งนีค้วามก้าวหน้าในการด าเนินงานทั้งในพื้นที่ พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่สามารถขับเคลื่อน
ให้ หน่วยบริการทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ได้จัดบริการแล้ว    

 ภายใต้โครงการ สปสช พ้ืนที่ 77 จังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงด าเนินการโดยโรงพยาบาล มีเฉพาะจังหวัด
ใหญ่ๆ ที่มีภาคประชาสังคมที่สามารถบริหารจัดการให้ภาคประชาสังคมมารับเป็นหน่วยบริการได้  สปสช เขต
ส่วนใหญ่สามารถจัดการโอนงบประมาณในการด าเนินงานให้กับหน่วยบริการ หรือ สสจ . เพ่ือด าเนินการ
จัดบริการแล้ว แต่ยังมีบางพ้ืนที่ ที่ยังคงล่าช้า  ส่วนพ้ืนที่ภายใต้โครงการกองทุนโลก(GF) และโครงการ PIF  ทั้ง 
29 จังหวัด ที่มจีัดบริการป้องกันเชิงรุกโดยภาคประชาสังคม มี outreach ในแต่ละพ้ืนที่ได้รับฃบประมาณและ
เริ่มด าเนินงานแล้วเช่นกัน    

จากระบบข้อมูลRTCM ที่ได้รับรายงาน ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าความครอบคลุมของการ
เข้าถึงบริการป้องกันฯภาพรวมของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 26 ของจ านวนคาดประมาณกลุ่มประชากรหลัก
(MSM-TG,SW,PWID)ทั้งหมด ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยที่ผลการเข้าถึงในกลุ่มPWID ต่ าที่สุด เพียงร้อย
ละ 10 เท่านั้น เมื่อจ าแนกตามเขตบริการสุขภาพ  ผลการด าเนินงานในเขตที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของ
ประเทศ ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 2 เขตฯที่3 เขตฯที่ 4 เขตฯที่ 5 เขตฯที่ 11 และเขตฯที่12 ตามล าดับดังรูป
ข้างล่าง 

 อย่างไรก็ตามประสิทธิผลการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก 
กับการตรวจเอชไอวี และพบเป็นผู้ที่มีผลเลือดบวก ที่จะน าไปสู่ระบบบริการรักษานั้นมีความแตกต่างกันในแต่
ละกลุ่มประชากร ซึ่งการเพิ่มความครอบคลุมของการเข้าถึง(Reach) ยังจ าเป็นต้องเร่งรัดต่อไป ในขณะเดียวกัน 
การเพ่ิมผลลัพธ์ในการพบผู้ติดเชื้อจากการเข้าถึง ก็มีความส าคัญด้วยเช่นกัน  ดังนั้นควรเน้นการท าMapping 



เพ่ือทราบจุดรวมตัวกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ิมศักยภาพคนท างาน reachในการชักชวนและส่งต่อไป test ให้มาก
ขึ้น รวมทั้งควรส่งเสริมและพัฒนาระบบริการตรวจเอชไอวีที่เป็นมิตรและมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงจากการ
เข้ารับการตรวจด้วยตนเองไดม้ากยิ่งขึ้น  

 
หมายเหตุ : ข้อมูลรอบ 9 เดือน (ข้อมูลเดือนตุลาคม2560  – พฤษภาคม 2561) 

2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
2.1 กระบวนการ mapping จุดรวมตัวกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้ถูกท่ี   
2.2 การมีภาคประชาสังคม (out reach) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการท างาน reach  ร่วม

ด าเนินการในพ้ืนที่    
2.3 การก าหนดเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน โดยการใช้ข้อมูลเป็นฐานช่วย

กระตุ้นให้กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในจังหวัดมีประสิทธิผลมากข้ึน 
2.4 การสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการ GF และจาก สปสช.โครงการ 200 ล้าน 
2.5 กลไกการด าเนินงาน กอวจ. PCM และทีม SIME ที่มีองค์ประกอบจากท้ังภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาค

ประชาสังคม เพ่ือร่วมด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์/STI ในระดับพื้นท่ี 

3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
3.1 ข้อมูลที่รายงานยังไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ในการจัดบริการและการเข้าถึงบริการในกลุ่ม

ประชากรหลักท่ีเป็นจริง  เนื่องจากข้อมูลที่รายงานยังไม่ครอบคลุมกรอบเวลา 9 เดือน ระบบข้อมูล RTCM ยัง
ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถออกรายงานผลการด าเนินงานได้ 

3.2 บางพ้ืนที่เพ่ิงเริ่มด าเนินงานเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้า ท าให้ผลการด าเนินงาน
ได้น้อย 

 3.3  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยากขึ้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีวิถีชีวิตที่ซับซ้อนมากข้ึน ในขณะที่
ก าลังคนท างานไม่เพ่ิมข้ึน และภาคประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในการท างานกับกลุ่มประชากรหลักท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดและบางพ้ืนที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มี NGO ช่วยด าเนินงาน  

3.4 การบริหารจัดการเรื่องการท าสัญญาระหว่าง สปสช.กับหน่วยบริการยังล่าช้า และมีความแตกต่าง
ในกระบวนการจัดการ บางพ้ืนที่เพ่ิงได้รับงบประมาณ  

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
4.1 ก ากับให้หน่วยบริการ ด าเนินงานตามsmall success  ในการจัดท า mapping และการจัดท า

บันทึกและรายงานข้อมูล RTCM และเร่งรัดให้การปรับปรุงโปรแกรม RTCM ให้สมบูรณโ์ดยเร็ว 
4.2  ประสาน สปสช. ให้ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณ สู่พ้ืนที่ ที่มีประสิทธิภาพ 



4.3  เน้นให้พื้นที่เพ่ิมหน่วยบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มประชากรหลักเข้าถึงได้ง่าย
ขึ้น 

 

5. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 

1 นพ.ศรายุธ  
อุตตมางคพงศ์ 

ผู้อ านวยการส านักโรค
เอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ส านักโรคเอดส์ฯ 
กรมควบคุมโรค 

0 2590 3201 sarayuth831@ 
yahoo.com 

2 แพทย์หญิงมณฑิณี 
วสันติอุปโภคากร 
 

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน  ส านักโรคเอดส์ฯ 
กรมควบคุมโรค 
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