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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. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 กระบวนการ รูปแบบ การจัดบริการ 

    1.2 ระบบข้อมูล และการติดตาม สนับสนุน 
    1.3 กลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัดในการสนับสนุน การจัดบริการฯให้กับหน่วยบริการ 

 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ในปี 2573  ก าหนดมาตรการ Reach Recruit Test 

Treat Retain (RRTTR )เป็นมาตรการหลักในการด าเนินงาน ซึ่งการเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี (รวมถึง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) เชิงรุก (Reach) เป็นมาตรการด่านแรกที่ส าคัญ เพ่ือเข้าถึงและพากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
ระบบบริการตรวจเลือด และถ้าผลเลือดบวกต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีสู่ผู้อ่ืน  โดยยุทธศาสตร์เอดส์ฯ มุ่งเน้นด าเนินงานในกลุ่มประชากรหลัก ที่มีผลต่อการเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่
สูง  ได้แก่ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย MSM-TG พนักงานบริการ SW และผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด PWID และ
คู่ของกลุ่มประชากรหลัก รวมถึงผู้ต้องขัง  และก าหนด จัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือด าเนินงาน
อย่างเข้มข้นกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด ซึ่งในปี 2561 พ้ืนที่ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก (Reach) จากโครงการกองทุนโลก ทั้งนี้ 13 จังหวัด ใน 29 จังหวัดนี้เป็น
จังหวัดส าคัญที่ต้องเร่งรัดด าเนินงานอย่างเข้มข้นเป็นอันดับแรก ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
โครงการPIF ผ่านศูนย์ความร่วมมือสหรัฐ (TUC) นอกจากนั้นยังมีงบประมาณภายในประเทศผ่าน สปสช . 
สนับสนุนการด าเนินงานเป็นแบบพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ (งบ๒๐๐ล้าน) และเพ่ิมเติมการ
สนับสนุนในพ้ืนที่เร่งรัดทั้ง 29จังหวัดด้วย เพ่ือให้กลุ่มประชากรทุกกลุ่มทั่วประเทศได้เข้าถึงการตรวจเอชไอวี 
รวมถึงบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป  
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ  2561 (ตุลาคม –มิถุนายน) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เริ่มด าเนินการจัดบริการ
ป้องกันแล้ว แหล่งงบประมาณ ได้โอนงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยบริการ และองค์กรภาคประชาสังคม 
รวมทั้งส่วนกลางส านักโรคเอดส์ ได้จัดการชี้แจงแนวทางการด าเนินการและได้มีกิจกรรมการพัฒนาหน่วยบริการ
ในการจัดบริการ RRTTR และ การจัดท าระบบข้อมูลรายงาน แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อจ ากัดที่โปรแกรมRTCMยังไม่
สามารถออกรายงานผลการด าเนินงานได้  

 
 

แบบ ตก. 2 
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ตาม small success ก าหนดเป้าหมายความครอบคลุมการเข้าถึงบริการป้องกันฯเชิงรุกฯในกลุ่ม
ประชากรหลัก อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 จากผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ที่ได้จากระบบข้อมูลRTCM ได้รับ
รายงานถึงเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการป้องกันฯเชิงรุกในภาพรวมของ
ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 26 ของจ านวนคาดประมาณกลุ่มประชากรหลัก(MSM-TG,SW,PWID) ทั้งหมด ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเป้าหมาย และพบว่าความครอบคลุมในการเข้าถึงฯ ในกลุ่มPWID ต่ าที่สุด เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น 
นอกจากนั้นเมื่อจ าแนกตามเขตบริการสุขภาพ  ผลการด าเนินงานในเขตที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ 
ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 2 เขตฯที3่ เขตฯที่ 4 เขตฯที่ 5 เขตฯที่ 11 และเขตฯที่12 ตามล าดับดังรูป  

 
หมายเหตุ : ข้อมูลรอบ 9 เดือน (ข้อมูลเดือนตุลาคม2560  – พฤษภาคม 2561) 

ทั้งนี้ ประสิทธิผลการด าเนินงานในแต่ละกลุ่ม มีความแตกต่างกัน  โดยมีสัดส่วนของการเข้าถึงบริการ
ป้องกันเชิงรุก(reach) และได้เข้าถึงการตรวจเลือด (test) เป็นดังนี้  ในกลุ่มPWID เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของการ
เข้าถึงการตรวจเลือด (test) สูงสุด ร้อยละ 30 (1,672 คน) ของผู้ที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก(reach) แต่เป็น
กลุ่มท่ีมีขนาดประชากรน้อยที่สุด น้อยกว่ากลุ่มMSM-TGและกลุ่มSW ถึงประมาณ 3-4 เท่า แม้ว่าจะได้ test มาก
แต่ก็พบผู้ที่ติดเชื้อเพียงร้อยละ 2.6 (44 คน) เท่านั้น  ในกลุ่ม MSM-TG เป็นกลุ่มมีสัดส่วนของการเข้าถึงการ
ตรวจเลือด (test) สูงรองลงมา ร้อยละ 28.3 (18,329 คน) ของผู้ที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก (reach) และพบ
เป็นผู้ที่มีผลเลือดบวก ร้อยละ13.4 (2,463 คน) ส่วนกลุ่ม SW มีสัดส่วนของการเข้าถึงบริการป้องกัน(reach) 
เพียงร้อยละ 13.0 (5,148 คน) ของผู้ที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก และพบผู้มีผลเลือดบวกเพียงร้อยละ 1.9 
(97 คน) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิผลของการเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก การตรวจเอชไอวี
และการพบผู้มีผลเลือดบวกไม่ได้แปรตามหรือสอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมความครอบคลุมของการ
เข้าถึง(Reach) ยังจ าเป็นต้องเร่งรัดต่อไป ในขณะเดียวกันการเพ่ิมผลลัพธ์ในการพบผู้ติดเชื้อจากการเข้าถึง ก็มี
ความส าคัญด้วยเช่นกัน  ดังนั้น ควรเน้นการท าMapping เพ่ือทราบจุดรวมตัวกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ิมศักยภาพ
คนท างาน reachในการชักชวนและส่งต่อไป test ให้มากขึ้น รวมทั้งควรส่งเสริมและพัฒนาระบบริการตรวจเอช
ไอวีที่เป็นมิตรและมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงจากการเข้ารับการตรวจด้วยตนเองไดม้ากยิ่งขึ้น  
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการ
ตรวจติดตาม 

4.1 พ้ืนที่ที่ยังเสี่ยงต่อการด าเนินงานให้ส าเร็จ ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 2 เขตบริการสุขภาพที่ 3 เขตบริการ
สุขภาพที่ 4 เขตบริการสุขภาพที่ 5 เขตบริการสุขภาพที่ 11 และเขตบริการสุขภาพที่ 12 ตามล าดับ เนื่องจากยัง
ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และน้อยกว่าผลการด าเนินงานภาพรวมประเทศ 
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4.2 โครงการกองทุนโลก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนให้มีจ านวนหน่วยบริการภาคประชาสังคมเข้ามา
ท างานในพ้ืนที่ที่มีกลุ่มประชากรหลักมาก และเป็นพ้ืนที่ที่มีภาระโรคสูง หากหยุดการสนับสนุนทันที จะมีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมาย  

4.3 การบริหารจัดการงบประมาณให้กับพ้ืนที่ โดยเฉพาะงบประมาณ สปสช หากด าเนินการล่าช้าจะท า
ให้ผลการด าเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนได้ . 

4.4 พ้ืนทีท่ี่ขาดประสบการณ์ ทักษะในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และไม่มีภาคประชาสังคมด าเนินงาน 
อาจท าให้เข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายได้ไม่ครอบคลุม 

4.5 พ้ืนที่ที่ไม่มีการท า target  mapping การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีผลต่อการด าเนินงานการเข้าถึง
บริการของกลุ่มเป้าหมายและการจัดบริการป้องกันเชิงรุกของหน่วยบริการ  
 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1.อยู่ระหว่างรวบรวมและประมวลผลข้อมูล รอบ 9 เดือน 
จากระบบข้อมูล RTCM (หน่วยบริการด าเนินการแล้วแต่
โปรแกรมยังออกรายงานผลการด าเนินงานไม่ได้) 

- ก ากับ ติดตามให้หน่วยบริการบันทึก/รายงาน/ใช้ประโยชน์
ข้อมูล  
- เร่งรัดปรับปรุงโปรแกรมให้สมบูรณ์เพื่อสามารถออกรายงานได้ 

2. การโอนงบประมาณ ปี 2561 ล่าช้าในบางเขตสุขภาพ - ประสาน/ติดตาม สปสช. เพื่อเร่งรัดการโอนเงินงบประมาณ 

3.การบริหารจัดการและการขับเคลื่อน RRTTR ไม่
เชื่อมโยงกับกลไกระดับจังหวัด เช่น กลไก PCM, 
คณะอนุกรรมการเอดส์จังหวัด และไม่เชื่อมโยงกับ
งบประมาณ 200ล้าน, กองทุนโลก 

- บูรณาการท างาน/กลไกประสานงานจังหวัด (PCM) ให้ท างาน
เอดส์ได้อย่างเข้มแข็ง 

4.หน่วยบริการบางพื้นที่ไม่ด าเนินการตาม small 
success(6 เดือน) ไม่มีการท า Target Mapping ก่อนท า
ให้ประสิทธิผลและคุณภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่เป็น
ตามแผน 

- เร่งรัดให้พื้นที่จัดท า Target mapping เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากข้ึน และเข้าถึงได้ถูกคน (เข้าถึง
กลุ่มท่ีเสี่ยงสูง) 

5.การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยากข้ึน เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่
ซับซ้อนมากข้ึน ในขณะที่ก าลังคนท างานไม่เพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาสังคมท่ีมีความเชี่ยวชาย
ในการท างานกับกลุ่มประชากรหลักท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

- ปรับปรุง แนวทางการเข้าถึง (reach) กลุ่มเป้าหมาย 
- ปรับกระบวนการออกแบบกิจกรรมการจัดบริการ โดยให้กลุ่ม
ประชากรหลักมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรม  
- ใช้ Social media หรือใช้ Social network ในการเข้าถึง  
ให้มากขึ้น 
- ให้ภาคประชาสังคมเป็นผู้ด าเนินการจัดบริการป้องกันเชิงรุก 
ขยายและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสัคมให้มีมากข้ึน 

6.  ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
6.1  ผลักดันให้ สป.สช. กลาง เร่งรัดการเชื่อมโยงระบบข้อมูล NAP สป.สช –กับระบบRIHIS -RTCM ที่

ล่าช้า ให้เร็วที่สุด เพ่ือลดภาระหน่วยบริการ และเพ่ือให้พ้ืนที่ สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ตลอดบริการRRTTR 
เพ่ือใช้ปรับปรุงงานในพื้นที่  
 6.2  ผลักดันให้ สปสช มีการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ สู่พื้นที่  ที่มีประสิทธิภาพ  

6.3  เพ่ิมหน่วยบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพ้ืนที่เร่งรัด ที่ยังไม่เพียงพอ เพ่ือให้กลุ่มประชากร
หลักเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

6.4 เร่งรัดการพัฒนาระบบข้อมูล RTCM ให้สมบูรณ์โดยเร็ว และ เชื่อมโยง NAPกับRTCM  RRTTR โดย
เสนอให้ สปสช. กรมควบคุมโรค ให้ความร่วมมือกันเร่งรัดการเชื่อมข้อมูลโดยด าเนินการให้ส าเร็จตามกรอบเวลาที่
ตกลงกับกรมควบคุมโรค 
 6.5 พัฒนางานในการเพ่ิมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้เชื่อมโยงกับงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพระดับอ าเภอ ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรหลัก 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
 
 ผู้รายงาน    : นางพรทิพย์  เข็มเงิน 
 ต าแหน่ง     : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี : 10  สิงหาคม  2561 
 โทร. 0 2590 3828-9 โทรศัพท์มือถือ : 081-7833624  

 E-mail : itimpornt@yahoo.com 
 
 ผู้บริหาร  

1. นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ 
2. แพทย์หญิงมณฑิณี วสันติอุปโภคากร 
3. นางพรทิพย์ เข็มเงิน  
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