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ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง 
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15. คุณพัชรินทร์  อุทาเลิศ        บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินปูถัมภ์ ) 
16. คุณสิทธิชัย   ริทู             คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง  
17. คุณพัชนี   เกรียงทอง     คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง 
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รวมผูเ้ข้าประชุมทั งสิ น จ านวน 19 คน 
เริ่มประชุม  วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.  

- ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ  กล่าวทกัทายผู้เข้าร่วมประชุม 
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  น าเปิดการประชุมฯพร้อมเสริมก าลังใจความเป็นภาคี

เครือขา่ยการด าเนนิงานด้านเอดส์ร่วมกัน 
ช่วงที่ 1 เข้าสู่กระบวนกิจกรรม 
 คุณมงคล โพธิ์หวี  วิทยากร / สาธารณสุข จากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ( ศูนย์เมอร์ซี่ ) แนะน าตัว  
และแบ่งปันถึง Timeline คร่าวๆถึงงานดา้นเอดส์ เมือ่ช่วงเริ่มต้นแรกๆประมาณ 20 กว่าปี ที่ผ่านมา สมัยนั นคน 
ยังมีความรู้ความเขา้ใจด้านเอชไอวี/เอดสน์้อย สังคมมีทัศนะเชิงลบต่อเรื่องเอชไอวี  จ าได้ว่าในสมัยนั นมกีารจัด
งานสัมมนาเอดสน์านาชาติที่ประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2004 ที่อิมแพค็ เมืองทองธานี และได้เริ่มมีการรวมกลุ่มการ 
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ท างานด้านเอชไอวี/เอดส์มากขึ น เกิดเครือข่ายด้านเอดส์ เช่น เครือข่ายผู้ติดเชื อเอชไอวี/เอดส์แห่ง 
ประเทศไทย เครอืข่ายเด็ก ที่อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี เครอืข่ายคาทอลิกก็ได้เข้ามาช่วยเหลอืใหก้ารอภิบาลดูแล
ผู้ป่วยติดเชื อเอชไอวี / เอดส์ รวมถงึเครือข่ายอืน่ๆ ฯลฯ ช่วงเริ่มต้นของยาตา้นฯ จะเป็นยาในโครงการ ม ี
องคค์วามรู้เรื่องโรคฉวยโอกาส ตอ่มาเริม่มีผลกัดันใหย้าต้านเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถงึการรักษาด้วย ยาต้านตามสิทธิก์ารรักษาที่ตนเองมี ซึ่งปัจจุบันทางการแพทย์ก็มกีาร
พัฒนามากขึ น ยาตา้นที่ทานกน็้อยมื อ น้อยเม็ด และเป็นมิตรกับผู้ติดเชื อที่ทานมากขึ น มีผลข้างเคียงนอ้ย 

ช่วงที่ 2 แต่ละองค์กรแนะน าตนเอง ดังนี  
ช่วงที่ 3  แลกเปลี่ยนมุมมองความเข้าใจต่อเรื่องยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ 

- น้องเกด  แลกเปลี่ยนว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ คือเรื่อง Getting to Three Zeroes   
 (1) มีจ านวนผู้ติดเชื อรายใหม่เป็นศูนย์   

              (2) จ านวนผู้เสียชีวิตจากเอชไอวีเป็นศูนย์  
              (3) การรังเกียจตีตราและเลือกปฎิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวีเป็นศูนย์ 

- คุณจันใด   แลกเปลี่ยนเสริมว่านอกจากในเรื่อง Getting to three Zeroes แล้ว ก็ได้มีการ
ท างานร่วมกันขอภาคีเครือข่ายต่างๆอยู่ โดยทุกภาคส่วนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยุติปัญหาเอดส์ร่วมกัน 

- คุณพ่อ Troung Thong Le ( พ่อเล )  แลกเปลี่ยนว่า ในเรื่องเอชไอวี ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ 
เป้าหมายโลกและเป้าหมายประเทศ ในการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ในปี ค.ศ.2030 นั น จะต้องมีมุมมองความ 
คิดใหม่ๆต่อเรื่องเอชไอวี ในพื นที่ชุมชนหลายแหล่ง เช่นที่หนองบัวล าภู ในสถานศึกษาก็ยังมีความรู้               
ความเข้าใจต่อเรื่องเอชไอวีน้อยอยู่ และบางพื นที่ก็ยังมีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื อเอชไอวีอยู่ 
ช่วงที่ 4 แต่ละองค์กรน าเสนองานเอดส์ที่ท ามาใน 1 ปี ดังนี ้
1.คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
บริหารโดยนักบวชคณะคามิลเลียน 
บาทหลวง ยออากิม เหงียน วัน ถัน เป็น อธิการ 
บาทหลวง วุฒิชัย บุญบรรลุ เป็น ผู้อ านวยการ 
จ านวนบุคลากรทั งหมด 51 คน  เป็นเจ้าหน้าที่ 45 คน และ อาสาสมัคร 6 คน 
มีการด าเนินงานและขยายงานต่างๆ เป็นระยะ เป็นลักษณะงานออกเป็นโครงการ ทั งหมด 7 โครงการ 
 

1.1   โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง (Palliative Care Unit: PCU) 
 เริ่มด าเนินการตั งแต่เปิดคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองในปี พ.ศ. 2539 จนถึง พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลากว่า 23 ปีแล้ว รองรับผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจน ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีผู้ดูแล ถูกรังเกียจจากครอบครัว
และสังคมได้ 40 เตียง 
     เป้าหมาย 
 ดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่มีเชื อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตตามความเหมาะสม 
โดยมีคุณค่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ใหม่ 
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ภารกิจ 

          -  ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
          -  เตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยที่มีความพร้อมทั งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อจะสามารถกลับสู่สังคม  
     สามารถพึ่งพาตนเองได้  
 -  ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถกลับสู่สังคมและผู้อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยความเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี 
  ความเป็นมนุษย์ 

       ยอดผู้เข้ารับการสงเคราะห์   มีจ านวนทั งหมด 35 คน แบ่งเป็นชาย 22 คน หญิง 13 คน 
1.2   โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 
ภารกิจ 
    สร้างความตระหนักต่อผู้บริหาร ก าหนดนโยบาย 
       - พัฒนาแผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยสร้างกลุ่มแกนน าและพัฒนาศักยภาพแกนน า รวมทั งมีการสร้าง 
        แผนงานและสนับสนนุแผนปฏิบัติการด้านเพศและเอดส์ต่อเนือ่งของโรงเรียน โรงงาน ชมุชน  
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานบันเทิง 

      -  ติดตามงานและสนับสนุนแกนน าป้องกันการติดเชื อเอชไอวีตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
      -  สร้างเครือข่ายป้องกันเอชไอวี 
      ปี 2562 ได้จัดกระบวนการอบรมจ านวน 101 ครั ง แก่กลุ่มเป้าหมาย 51 องค์กร (3,979 คน) 
1.3  โครงการทุนการศึกษาส าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 
       คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จัดหาทุนการศึกษาส าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ที่ยัง
อาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชนของตนเอง โดยการด าเนินโครงการมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็น
ระยะเวลาเกือบ 20 ปี 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ทั่วประเทศ 
ภารกิจ 
- ให้ทุนการศึกษาส าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
- ติดตามและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื องต้น 
- ให้ช่วยเหลือและอนุเคราะห์ปัจจัยพื นฐาน 
  ปัจจุบันให้ทุนการศึกษาเด็กจ านวน 50 ราย 
1.4  โครงการดูแลเด็กก าพร้าที่มีเช้ือเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 
 เริ่มด าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 20 ปี ได้ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กก าพร้าที่มีเชื อ            
เอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแล เนื่องจากฐานะยากจน ผู้ดูแลเป็น
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลไม่มีข้อมูลเรื่องการอยู่ร่วมกันและการดูแลรักษา ท าให้เกิดความไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกับเด็ก 
เป้าหมายการด าเนินงาน   
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  เด็กสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อยา่งมคีุณภาพ โดยได้รับปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ได้รับการ

ดูแลและเข้าถึงการรักษาอย่างถูกตอ้ง ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการดูแลที่ส่งเสริมพัฒนาการทั ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
           ยอดผู้เข้ารับการสงเคราะห์  มีจ านวนทั งหมด 20 คน แบ่งเป็นชาย 8 คน หญิง 12 คน 
1.5  โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเช้ือเอชไอวีหรือสวนเอเดน (The Garden of Eden) 
 เป้าหมาย 
              ผู้ที่มีเชื อเอชไอวี มีความพร้อมด้านสุขภาพและทักษะชีวิตก่อนกลับสู่สังคม 
 ภารกิจ 
          - เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          - สนับสนุนการกลับสู่สังคมด้วยการส่งเสริมด้านสุขภาพ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
          ยอดผู้เข้ารับการสงเคราะห์ มีจ านวนทั งหมด 39 คน แบ่งเป็นชาย 18 คน หญิง 21 คน 
1.6  โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน (บ้านเยาวชนอินดิเพนเดนท์) 
          เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี 
ภารกิจ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพ การศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน
เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง 
   ยอดผู้เข้ารับการสงเคราะห์  มีจ านวนทั งหมด 15 คน แบ่งเป็นชาย 7 คน หญิง 8 คน 
1.7  งานเครือข่าย 
   โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก 
เป้าหมาย  
 ผู้ที่มีเชื อเอชไอวีและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในภาคตะวันออก มีศักยภาพในการจัดการด้าน
สุขภาพของตนเอง จัดการปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ การตีตราและการถูกละเมิดสิทธิ 
ภารกิจ 
-  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ที่มีเชื อเอชไอวีในเขตภาคตะวันออก ชมรมและเครือข่ายผู้ที่มีเชื อเอชไอวี/เอดส์ 
-  ติดตามและกระตุ้นนโยบายของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของคนไทย 
-  สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน เรื่องการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ที่มีเชื อเอชไอวีในสังคม 
ชมรมเกาะแก้ว โรงพยาบาลระยอง 
  ชมรมเกาะแก้ว ตั งอยู่ที่โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง จัดตั งชมรมมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เป็นชมรมผู้ที่
อยู่ร่วมกับเอชไอวีที่ท างานเพื่อบรรดาเพื่อนๆ ที่มีเชื อเอชไอวีด้วยกันให้เข้าถึงการรักษา สิทธิประโยชน์ต่างๆ ใน
การรักษาพยาบาล การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ การทานยาต้านไวรัส และให้การติดตามสมาชิกชมรมในการ
ดูแลสุขภาพ พบแพทย์ตามนัด รวมถึงการพาอดีตเพื่อนสมาชิกกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาอีกครั งหนึ่ง ดูแลเพื่อน
สมาชิกเกือบ 1,000 คน 
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2.มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ จังหวัดหนองบัวล าภู  
      Br.Damien Lunders, SVD  เป็น ผู้อ านวยการ 
      Fr. Troung Thong Le, SVD  เป็น ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
             การด าเนินงานเริ่มต้นจาก นักเผยแพร่ศาสนาเดินทางมาประเทศไทยครั งแรกในปี พ.ศ.2542 ตาม 
ค าร้องขอจากสังฆมณฑลอดุรธานี บิช็อป จอร์จ พิมพิศาล CssR ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นของพันธกิจงานด้าน
เอชไอวี / เอดส์ในพื นที่ชนบทของประเทศไทย  ขณะนั นการแพร่ระบาดของเอชไอวี / เอดส์ มีอัตราที่สูง ในปี 
2545 ท่านบิช็อป จอร์จ จึงได้มีการก่อตั ง วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวล าภู และมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ 
หนองบัวล าภู ประเทศไทย ซึ่งศูนย์ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายส าหรับผู้ป่วยหนักจากโรคเอดส์โดยช่วงเวลา
เวลานั นยังไม่มีการเข้าถึงยาต้านไวรัส 
            การด าเนินงานในวันนี  The Divine Word Missionaries ของมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์เป็นไปเพื่อ
สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และครอบครัวที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาศูนย์ให้การ
ฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยเอดส์ โดยมีบ้านพักฟื้นผู้ป่วย (Hospice Care) รองรับ 10 เตียง และนอกจากให้การ
ช่วยเหลือสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่นอาหารโภชนาการที่อยู่อาศัยและความต้องการทางการแพทย์แล้ว 
ศูนย์ยังมีบริการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา สิ่งส าคัญ
ที่สุดคือผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองและเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส นอกจากนี ยังมีการให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องการจัดการชีวิตหลังความตายด้วย 
              ศูนย์ยังด าเนินงานด้านบ้านพักส าหรับเยาวชนที่อยู่ ร่วมกับเชื อเอชไอวี จุดประสงค์ของบ้านนี คือ  
ช่วยให้เยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี ได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส บริการที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น ด้าน
การศึกษาและการรักษาพยาบาล โดยมุ่งหวังที่จะช่วยให้เยาวชนเหล่านี ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยทัศนะเชิงบวกต่อ
ชีวิตและ ที่ส าคัญที่สุดคือการคงอยู่ในระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
               ในแต่ละปีทางศูนย์ฯ จะท างานร่วมกับโรงเรียน 20 แห่งภายใน 6 อ าเภอ ของจังหวัดหนองบัวล าภู 
เริ่มต้นด้วยค่ายฝึกอบรมส าหรับครู ตามด้วยค่ายฝึกอบรมอื่นๆส าหรับครูและแกนน านักเรียน โดยทางศูนย์ฯจะ
ท างานร่วมกับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสองวันในโรงเรียนนั นๆ อันเป็นผลมา
จากความร่วมมือของครูและแกนน านักเรียน ในโครงการตระหนักรู้และการป้องกันตนเอง ทุกๆปี ศูนย์ฯได้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 2,500 คน ผ่านโครงการการฝึกอบรมครูนักเรียน เพื่อยุติเอชไอวี / เอดส์เป้าหมาย
ของศูนย์ฯและตามแนวทางยุทธศาสตร์เอดส์แห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งจะยุติเอชไอวี / เอดส์ภายในปี 2573 
แผน 90-90-90 ท าหน้าที่ลดการติดเชื อเอชไอวีใหม่ การเข้าถึงการรักษาด้วยาต้านไวรัส การคงอยู่ในระบบการ
รักษา การลดการรังเกียจ ตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี    
 มุมมองแลกเปลี่ยนการด าเนินงานของคุณพ่อ  Troung Thong Le ( พ่อเล )  
               ระยะเวลาปีกว่าที่คุณพ่อ Troung Thong Le ( พ่อเล ) เข้ามาบริหารดูแล พ่อจะดูแลเรื่องการระดม
ทุนเป็นส่วนใหญ่ โดยศูนย์ฯจะเน้นเรื่องการดูแลรักษา ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กๆ ที่ติดเชื อเอชไอวีโดยตรง 
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 มีบ้านพักฟื้นผู้ป่วย ( Hospice care ) รองรับผู้ป่วยได้ 10 เตียง ทั งหมดเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีการให้การดูแล
เรื่องการทานยาตรงเวลา ส่วนใหญ่ผู้ป่วยประสบปัญหาการป่วยซ  าซ้อนคือเรื่องภาวะจิตเวช ซึ่งมีความท้าทายใน
การดูแล ดังนั นก่อนรับผู้ป่วยเข้าพัก ทางศูนย์ฯจะมีการประเมินก่อนว่าสามารถให้การดูแลได้มากน้อยแค่ไหน 
   มีเด็กโตที่อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวีที่มีภาวะจิตเวชร่วมด้วย จ านวน 4 ราย  
   มีเด็กเร่ร่อน จ านวน 5 คน 
   ผู้ป่วยเอดส์ Hospice จ านวน 10 คน 
   มีผู้ป่วยที่เคยพักอยู่ที่ศูนย์ฯและแข็งแรงแล้วกลับไปอยู่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่ท าสวน จ านวน 5 คน 
  มีเจ้าหน้าที่ดูแล จ านวน  6  คน 
   รวมผู้ติดเชื อทั งหมด 24 คน 
   มีผู้บริหาร จ านวน 4 คน 
งานด้านรณรงค์ 
         ได้มีงานด้านการให้ความรู้ด้านเอชไอวีเอดส์เยอะ แต่ยังขาดเครื่องมือช่วยเรื่องวิธีการประเมินผลงานและ
Impact ของงานที่ท า 
          จากการที่ได้ลงไปส ารวจข้อมูลจากโรงเรียน ผ่านการให้ความรู้ เรื่องเอชไอวีกับครู นักเรียน ใน
สถานศึกษากว่า 20 โรงเรียน พบว่าเด็กๆยังมีความเข้าใจเรื่องเอชไอวีน้อย เขาไม่รู้ว่าเอชไอวีคืออะไรติดต่อกัน
ได้อย่างไร แต่เมื่อพูดถึงเอชไอวีจะมีอคติว่าต้องอยูใ่ห้ห่างๆจากเอชไอวี จึงเป็นความท้าทายในการท างาน เพื่อให้
เยาวชนได้มีข้อมูลความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ การป้องกัน และการอยู่ร่วม โดยปราศจากการรังเกียจ  
ตีตราและเลือกปฎิบัติ 
 
3.  กลุ่มสร้างเพื่อสร้างพลัง ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 
    คุณแม่ฟีเดลิส เมธินี  อินธิเสน  เป็น มหาการิณีคณะ 
    บาทหลวงรภัสสิทธิ์  ทองค า  เป็น จิตติการ  
    ซิสเตอร์อัมพร แสนเมือง เป็น ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ        
        เริ่มต้น 10 กว่าปีที่แล้ว ด้วยงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อนในชุมชน ต่อมาเมื่อปัญหาผู้ป่วยโรคเรื อนหมด
ไป จึงได้เริ่มงานให้การอภิบาลผู้ติดเชื อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และได้เริ่มพันธกิจลงพื นที่ท างานด้านเอดส์     
อย่างจริงจังมาได้ประมาณปีกว่าแล้ว โดยการท างานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกุสุมาลย์ และโรงพยาบาล   
โพนนาแก้ว ในพื นที่ จ.สกลนคร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดเชื อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 200 คน ซึ่งผู้ป่วย
หลายรายประสบภาวะจิตเวชร่วมด้วย 
      จัดกิจกรรมในโรงพยาบาล 2 เดือน /  ครั ง ช่วงวันที่ผู้ป่วยมารับยาต้านที่โรงพยาบาล เป็นการน าอาหารมา
ให้ผู้ป่วย โดยทางกลุ่มสร้างเพื่อนสร้างพลังมีจิตอาสาที่ช่วยในการท างานจ านวน 7 คน  
       มีงานเยี่ยมบ้าน ลงเยี่ยมผู้ป่วย คนยากไร้ตามบ้านในพื นที่กุสุมาลย์ ว่าเขาประสบปัญหาและต้องการ 
ความช่วยเหลือด้านใดบ้าน เช่น ด้านจิตใจของผู้ป่วยเอง ครอบครัว สังคม ฯลฯ 
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สรุปโครงการ กิจกรรมในช่วงปี 2562 ( เดือนมิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 6 เดือน ) 

ล าดับ โครงการและกิจกรรม สถานที่/เวลา ปัญหาและความ
ต้องการ 

ผลที่ได้รับ 

1. อิ่มใจเมื่อแบ่งปัน โดยทีมงานจิตอาสา
กลุ่ม จดัเตรียมอาหารเช้า 100 ชุด 
ต่อครั ง ช่วงผู้ป่วยมารับยาต้านในแต่
ละเดือน 

ณ โรงพยาบาล
กุสุมาลย์ สกลนคร 
ในวันที่หมอนัดมา
รับยาต้าน 

มีความประสงค์ไป
ทุกๆ 2 เดือน แต่
งบประมาณไม่
เพียงพอ 

ถือเป็นการพบปะ 
เยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจ
ผู้ป่วยเอดส์เป็น
จ านวนมากและ
แบ่งปันอาหารเช้า 
ของใช้ที่เรามีได้อยา่ง
ทั่วถึง 

2 
 
 
 
 
 
 

เยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยเอดส ์คนยากไร้ 
คนดอ้ยโอกาส ผู้สูงวัยในชุมชน 

เพราะการออกไปเยี่ยมเยยีนชุมชน
แต่ละครั งถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะเยีย่ม

เยียนประเภทอื่นด้วย 

ชุมชนกุสุมาลย ์
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยต่างๆที่
จ าเป็นในการเยี่ยม
เยียน เช่น 
ข้าวสาร 
อาหารแหง้ สบู่ ยา
สีฟัน เป็นตน้ 

เป็นการเยียวยา 
รักษาจิตใจบคุคลทีไ่ป
เยี่ยมเยียน และเป็น
การเสริมสรา้งความ
รัก ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนพี่น้องแม้ต่าง
ความเชื่อ 

3 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเยี่ยม
บ้านผู้อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี และ 

ผู้ป่วยเอดส์ ส าหรับเตรียมหาแกนน า
ในชุมชนกุสมุาลย ์ทีมจิตอาสากลุ่ม
สร้างเพื่อนสร้างพลังรักกางเขน 

สกลนครและบึงกาฬ จ านวน 43 คน 
โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิส่งเสรมิ
การพัฒนาบคุคล ( ศูนย์เมอร์ซี ่) 

ห้องประชุม
โรงพยาบาล
กุสุมาลย์ สกลนคร 
วันที่ 23 – 27 
กันยายน 2562 

ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมส่วนมากยัง
ไม่เคยเขา้รับการ
อบรมสัมมนา 
ดังนั นความรู้ 
ความเขา้ใจใน
เนื อหาและทกัษะ
ต่างๆจึงยงัต้อง
ทบทวนอีกต่อไป
ทั งในระดับส่วนตัว
เขาเองและระดับ
แกนน าในทีมกลุ่ม
สร้างเพื่อนสร้าง
พลังรักกางเขน 
ท่าแร่ 

-ท าให้เกิดการสร้าง
ทีมเยี่ยมเยยีนใน
ชุมชนกุสุมาลย์และ 
บึงกาฬ 
 
-ท าให้เกิดการเรียนรู้
หลักสูตรหรือบทเรียน
ที่เกี่ยวขอ้งกับผู้ป่วย
เอดส์และคณะท างาน
ในชุมชนไดอ้ย่าง
ชัดเจน 
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4.  บ้านมิตราทร ( มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ) 
     ด าเนนิงานโดย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอร์ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 
พันธกิจงาน 
    บ้านมิตราธร เป็นสถานสงค์เคราะห์ ทีก่่อตั งขึ นเพือ่อุปการะเด็กก าพร้าที่ติดเชื อเอชไอวี / เอดส์ เด็กก าพร้า
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเดก็ที่อยู่ในภาวะยากล าบากทกุประเภท 
   ปัจจุบัน บ้านมิตราทรได้ให้ความช่วยเหลือและอุปการะเด็กทั งหมดจ านวน 38 คน แยกเป็นเด็กผู้ชาย 4 คน 
และเด็กผู้หญิงจ านวน 34 คน 
กิจกรรม 1 ปีที่ผ่านมา 
    1.การพัฒนาเด็ก 
     1.1  การรับเข้า 
          - รับเด็กเพิม่ 2 คน จากบ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดแพร่ 
          - รับเด็กจากในชุมชน 2 คน โดยการประสานผ่านหน่วยงานท้องถิน่ในพื นที่ 
     1.2 การจ าหน่ายออก 
          - ส่งเด็กคืนสูค่รอบครัว 2 คน 
      1.3 การดูแลเด็กในศูนย ์
           เด็กอ่อน 0-3 ป ี
              เด็กทุกคนได้รับปัจจัย 4 รวมทั งได้พัฒนากล้ามเนื อมดัเล็ก มัดใหญ ่ผ่านการท ากิจกรรมตา่งๆ 
รวมทั งการได้รับการฝึกฝนพัฒนาการตามวัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมครบทุกดา้น และอยู่ในความดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของคณะเซอร์ เจ้าหน้าที่ ครูพัฒนาการเด็ก และผู้ดูแลอยา่งใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
        เด็กเล็ก 3 – 7 ปี 
               เด็กรับปัจจัย 4 และได้ออกก าลังกาย เล่นเครื่องเล่นสนาม รวมทั งเลน่อิสระ บริเวณสนามเดก็เล่น
เป็นประจ า ในช่วงวันหยดุเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนกัขัตฤกษ์ โดยได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
การเล่นเกม ร้องเพลง ท าอาหาร งานศิลปะ โดยมีคณะเซอร์ ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลร่วมกนัดแูลอย่างใกล้ชิด 

เด็กโต 7 – 12 ปี 
               เด็กทกุคนได้รับการดูแลจากคณะเซอร์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร อยา่งใกล้ชิด กิจกรรมในวันหยดุ
เด็กทุกคนจะมีตารางการปฎิบัติหนา้ที่ ท าการบ้าน ทบทวนเรียน และรับผิดชอบภารกจิส่วนตัวเอง พร้อมทั ง
ได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายตามความชอบและความถนัดของตัวเอง และช่วยเหลืองานบ้านตามตารางทีไ่ด้
รับผิดชอบ 

เด็กโต 12 – 15 ปี 
                เด็กพักอยู่ทีห่อพกัร่วมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน ์และได้ท ากิจวัตรประจ าวันตาม
ตารางของหอพัก เหมอืนเดก็นักเรยีนคนอื่นๆ และได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมตามความถนดัในช่วงเย็นหลัง 
เลิกเรียน เช่น การฟ้อนร า ดุริยางค์ งานเกษตร เป็นต้น 
 



11 
 

 
 
      1.4 การพัฒนาเด็ก 

        - เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาในทกุด้าน ทั งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา  
และจิตวิญญาณ 

1.5 การทัศนศึกษา 
           - จัดให้เด็กๆได้ทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์ 
1.6 การเย่ียมเยือนและติดตามเด็ก 
              การเยีย่มเดก็ที่พน้จากการสงเคราะห์ของบ้านมิตราทร เพือ่น าของใช้ที่จ าเป็นไปมอบให้ 
พร้อมทั งเยี่ยมติดตามเด็กที่ศึกษาต่อ รวมทั งคา่เกี่ยวเนือ่งทางการศึกษาไปมอบให้แก่เดก็ เดอืนละ 1 ครั ง 
2. การพัฒนาบุคลากร 
             กจิกรรมสานสมัพันธ์ครอบครัวมิตราทร 
3. งานชุมชน 

-   การสร้างภาคีเครอืข่าย / การประสานงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน 
- การท างานร่วมกับหน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา ฯลฯ 
- ประสานงานกับสถานพยาบาลประจ าอ าเภอ และจังหวัดอย่างใกล้ชิดในเรื่องยาต้านไวรัสส าหรับเด็ก  

ตลอดจนการเก็บขอ้มูลการรักษาของเด็กทุกคน เพื่อให้เดก็ได้รับการรักษาอยา่งถูกต้องและตอ่เนื่อง 
- บ้านมิตราทรได้จัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

จิตใจและสร้างรอยยิ มแห่งความสุขให้กับผู้ต้องขังที่ไร้ญาติ หรือไม่มีญาติมาเยี่ยม โดยได้รับความร่วมมือกับ
บ้านเอื ออารีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ท างานภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นถูกคุมขัง 

- บ้านมิตราทรได้ด าเนินโครงการ “ การเรียนรู้เรื่องสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ เพื่อจัดการ
พฤติกรรม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ( สคร.1) กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยการเจริญ
พันธ์ร่วมกับผู้บริหาร ครู เยาวชน กศน.อ าเภอเชียงดาว รวมทั งสนับสนุนให้เกิดการสร้างแกนน าเยาวชน 
เพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลให้กับคนในครอบครัว ตลอดจนสามารถพัมนาเครือข่าย
อนามัยเจริญพันธุ์และเครือข่ายดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน กศน.ในพื นที่อย่างรอบด้าน 

-  การเผยแพร่ให้ความรู้ 
    บ้านมิตราทรได้จัดรายการวิทยุชุมชน คลื่นแม่นะ เรดิโอ F.M 91.50 MHz ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 14.00 น. 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวก รณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักในการป้องกัน การเข้าถึงการรักษา และลดการตีตรา
ผู้ติดเชื อ HIV / AIDS รวมถึงการท างานร่วมกับชุมชนในด้านการพิทักษ์ รณรงค์ คุ้มครองสิทธิ์ด้านโรคเอดส์ 
การค้ามนุษย์ ผ่านทางวิทยุชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์เพิ่มจ านวน            
ผู้ติดเชื อรายใหม่ ให้คนในชุมชนได้รู้จักการด าเนินงานของบ้านมิตราทร และเกิดเครือข่ายการท างานเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคมต่อไป 
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 -  เด็กเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
   เด็กบา้นมิตราทร มีโอกาสได้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆกับชุมชน เช่น วันสงกรานต์ วันเดก็ การถวายเทียนพรรษาฯลฯ 
ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นๆในสังคมได้อย่างมีความสุข 
        - การตดิตามและช่วยเหลอืเด็กด้อยโอกาสในชุมชน 
         -  บ้านมิตราทรเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีเชื อ HIV แก่บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ทั งในและ  
           ตา่งประเทศ 
       
5.  บ้านพักใจ จังหวัดอุดรธานี 
     ผู้ประสานงาน คุณจันใด ผกากอง 
     ภารกิจงาน 1 ปีที่ผ่านมา 
-  ท างานด้านรณรงคด์้านเอชไอวี ให้แรงงานข้ามชาติลาวในพื นที่จังหวัดอุดรธานี และกลุม่เป้าหมายประเทศลาว  
-  เน้นการท างานกับแรงงานข้ามชาติ เช่น ผู้ติดเชื อเอชไอวีทีม่ีสัญชาติลาว ฯลฯ 
-  งานป้องกันการค้ามนุษย ์ทั งในพื นที ่จ.อุดรธานี และประเทศลาว 
-  งานส่งเสริมอาชีพให้แรงงานขา้มชาติลาวในพื นที่ จ.อุดรธานี และ กลุม่เป้าหมายในประเทศลาว 
-  การท างานกับผู้ต้องขังในเรือนจ า  
-  งานรณรงค์ดา้นเอดส์ในสถานประกอบการ ฯลฯ 
-  ประสานท างานร่วมกับเครือข่ายองคก์รพัฒนาเอกชนดา้นเอดส์ ผ่านการท าโครงการร่วมกัน  
-  การพัฒนาศักยภาพของเครือขา่ยฯ 
-  ท างานส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ ์การตั งครรภไ์ม่พรอ้ม ร่วมกับภาคีเครอืข่ายในเขตพื นที ่( สปสช. เขต 8 )   
   จ านวน 7 จังหวัด กลุม่เป้าหมายเป็นนักเรียนการศึกษานอกระบบ ( กศน. ) 
-  การเขยีนโครงการของบประมาณ 
          ในอดีตที่ผ่านมา ช่วงปี 2547 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก ( Global Fund ) ได้ลงพื นที่
ท างานด้านรณรงค์เรื่องเอชไอวี/เอดส์ ในสถานประกอบการบริษัทต่างๆ จ านวน 60 – 70 บริษัททั งในพื นที่  
จ.อุดรธานี และ จ.สกลนคร หลังจากนั นตอ่มาแหล่งทุนได้มุ่งเน้นการสนับสนนุให้ทางบริษัทต่างๆมีการจัดการ
รณรงค์ภายในสถานประกอบการของตนเอง การเข้าไปท ากิจกรรมของบ้านพักใจจึงน้อยลง 
            ปีที่ผ่านมากับงานด้านเอดส์ ทางบ้านพักใจ จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆดังนี  
- ได้มกีารลงใหค้วามรูด้้านเอชไอวี/เอดส์ ใหก้ับแรงงานข้ามชาติสถานบันเทิง เช่น ร้านคาราโอเกะ ซึ่งปีนี ได้จัด

ไปแล้ว 3 ครั ง และในแรงกลุม่แรงงานข้ามชาตลิาวที่พักอาศัยอยู่ใจกลางตัวเมือง จ.อุดรธานี  
- โครงการการสื่อสารเชิงบวกกับลูกวัยรุ่น ในสถานศึกษาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสังฆมณฑล  

จ.อุดรธานี ผ่านทางคณะกรรมการสตรีฯของสังฆมณฑล ซึ่งปีนี ได้จดักิจกรรมไปแล้วที่โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
 จ.หนองคาย อบรมครูประมาณ 70 คน และก าลังประสานต่อกับโรงเรียนคาทอลิกเพื่อจดัอบรมหลักสูตรนี ต่อไป 

- - ท างานประสานกับเครอืข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ จ.อุดรธานี ด้วยเห็นว่าพลงัของเครอืข่ายงานเอดสม์ ี
ความแผ่วบางลง ซึ่งเครือข่ายมีองค์ความรู้เรื่องเอชไอวี เป็นอย่างดี ได้เกิดแนวคิดขึ นว่าจะท าอย่างไรที่จะน าองค์ความรู้
เหล่านั นมาต่อยอด ทางบ้านพักใจ จ.อุดรธานี จึงได้ประสานความร่วมมอืกับเครอืข่ายเพือ่เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ 



13 
 

 
 
        เครอืข่าย โดยการท าโครงการร่วมกัน ซึง่ทางบ้านพักใจรับบทบาทเป็นผู้เขียนโครงการของบสนับสนุน และ 
 ทางเครือข่ายก็ลงพื นที่ด าเนินงานกจิกรรมตามโครงการ นอกจากนี ยังได้มีการท างานด้านศูนย์องค์รวม  
 ในการลงเยีย่มผู้ป่วย แบ่งปันขอ้มูลด้านเอชไอวี / เอดส์ เนน้การท างานเป็นเครือข่ายร่วมกัน  

-  ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต.) ในการท างานร่วมกัน ด้านการลงเยี่ยมเคส 
โดยทางบ้านพักใจ จังหวัดอุดรธานี รับบทบาทเป็นที่ปรึกษาให ้โดยเนน้ภาพการท างานเป็นภาคี
เครือขา่ยร่วมกนั 
-   โครงการสง่เสริมอนามัยเจริญพันธ์ การตั งครรภ์ไมพ่ร้อม โดยปีนี ได้ร่วมกับเครือขา่ยภาคีเอ็นจีโอที่
ด าเนินงานในพื นที ่7 จังหวัด เช่น อุดรธาน ีหนองคาย เลย สกลนคร บึงกาฬ ฯลฯ  ด าเนินการของบ
และได้รับการอนมุัติงบสนับสนุนจากสปสช. เขต 8  เป็นเงินจ านวน 796,104 บาท ท างานกับ
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นนักเรยีนการศึกษา ( กศน. )             
6.  บ้านซารนิลลี่ เฮาส์ (Sarnelli House) จังหวัดหนองคาย 
    ผู้รับผิดชอบ            บาทหลวงไมเคิ ล เช 
    กลุ่มเป้าหมาย          ผู้ป่วยที่ติดเชื อHIV ทั งเด็กและผู้ใหญ ่
   พื้นที่เป้าหมาย          ในจังหวัดหนองคายและพื นที่ใกล้เคียง 
   หลักการและเหตุผล  
         บ้านซารนิลลี่ เฮาสเ์ป็นองค์การกุศล โดยมีหลักให้เป็นทีพ่ักพงิและบ้านส าหรับเด็กก าพร้า  
เด็กที่ติดเชื อHIV หรือที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื อ เดก็ที่ได้รับผลกระทบจากHIV หรือเดก็ที่บิดามารดา
เสียชีวิตจากเอดส์ โดยรับมาจากในเขตความรบัผิดชอบเอง และส่งมาจากบ้านพกัเดก็และครอบครัว 
โรงพยาบาล และองค์กรการกุศลในเขตความรบัผิดชอบอื่นที่ไม่มีบ้านพักส าหรับเดก็ติดเชื อ ซึง่ใน
ปัจจุบันแยกเดก็ตามอาย ุเพศเพือ่จะไดดู้แลเดก็ไดอ้ย่างใกล้ชิดและเข้าใจในตัวเดก็ในแต่ละชว่งวัย 
และการเยี่ยมบา้นผู้ป่วยที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัส ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
       2. เพื่อให้ป่วยไดม้ีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาต้านไวรัส และการดูแลตนเอง 
       3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย 
       4. เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับยาตา้นไวรัส 
       5. เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
กิจกรรมในการด าเนินงานภายใต้โครงการ 
        1. สงเคราะห์ให้เด็กทีพ่่อแม่เสียชีวิต เดก็ที่ติดเชื อในด้านอาหาร ทีพ่ัก การศึกษาและยาต้านฯ 
        2. ให้การอบรมและส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมเพือ่ให้เดก็รู้จักการอยู่ร่วมกนั แบ่งปัน   
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถดูแลตนเองและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ 
        3. ให้การช่วยเหลือเบื องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
        4. ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเวลาออกเยี่ยม 
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   5.  ให้การสงเคราะหท์ุนการศึกษาแก่บุตรผู้ป่วย 
     6.  ส่งเสริมอาชีพให้แกเ่ด็กๆและผู้ป่วย 
ความร่วมมือ-เครือข่าย 

-  ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสาผู้ป่วยและบุคลากรในองคก์รของเรา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.  ผู้ป่วยมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องการดูแลตนเอง และเขา้ใจในสภาวะโรคของตนเองได้ดขีึ น 
      2.  สามารถอยู่ร่วมสงัคมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.  ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
     1.  ตัวผู้ป่วยเอง 
     2.  บุคลากรบางองคก์รยังขาดความเขา้ใจต่อเรื่องเอชไอวี หรอืมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรค HIV 
     3.  ผู้ป่วยถูกตีตราในสังคมของตนเอง 
 
7.  มูลนิธภิคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย 
โดย    ซิสเตอร์แมรี่ เฮเดน็ 
         ซิสเตอร์ปราณี สิทธ ิ
         ซิสเตอร์สุทธสิา อุทาลุน 
         ซิสเตอร์เวอร์จิเนีย หิรัญญาการ 
โครงการภายใต้การดูแลของคณะซิสเตอร์ภคินีศรีชุมพาบาล 
               -    โครงการเพือ่นชาวบ้าน 
                -    โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชพีชนบท 
             -    โครงการศูนย์เรจินาพึ่งพาตนเอง 
             -    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็และเยาวชน 
             -    โครงการส่งเสริมรายได้ผู้อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี / เอดส์ 
 โครงการเพ่ือนชาวบ้าน 
               พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการเพ่ือนชาวบ้าน รวม 3 จังหวัด คือ 

- จังหวัดหนองคาย จ านวน 9 อ าเภอ 
- จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 8 อ าเภอ 
- จังหวัดอดุรธานี จ านวน 3 อ าเภอ 

** และที่ได้รับการประสานงานส่งตอ่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       1.เพื่อให้ผูอ้ยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี / เอดส ์ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ทั งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม รวมถึงจิตวิญญาณ 
       2. เพื่อน าพาผูอ้ยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี / เอดส์ ได้รับการช่วยเหลอืตามสิทธิอย่างเหมาะสม 
สามารถเข้าถึงการรักษา และรับยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง 
       3. เพื่อเป็นพื นที่ในการพบกลุ่มของผู้อยู่รว่มกับเชื อเอชไอวี / เอดส์ ได้ท ากจิกรรมร่วมกนัเป็น
ประจ า อันจะน ามาสู่การเสริมสร้างก าลังใจซึ่งกนัและกัน  
       4. เพื่อเยี่ยมบ้านใหก้ าลังใจตดิตามด้านสขุภาพอนามัย และให้การสงเคราะห์อย่างเหมาะสมตาม
สภาพปัญหาที่พบในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่โครงการให้ความช่วยเหลือ 
        กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

- ผู้ที่มีเชื อเอชไอวี / เอดส์ ทั งเด็กและผู้ใหญ่ 
- เด็กแรกเกดิ – 2 ปี ( ที่มีความเป็นเป็นต้องได้รบัการสงเคราะห์นม ) 
- เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ที่ประสบปัญหาสุขภาพและเข้าข่ายการพิจารณาของโครงการนม 

        กลุ่มเป้าหมายรอง คือ 
- ผู้ป่วยทั่วไปที่ประสบภาวะยากล าบาก / พกิาร 
- ผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ 

ลักษณะงานโครงการเพ่ือนชาวบ้าน 
          ฝ่ายงานเย่ียมบ้าน 

- การติดตามผู้ป่วย 
- การบริบาลผู้ป่วยที่บ้าน 
- การให้นมเสริมเด็กอ่อน 0 – 3 ปี 
- การช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยพิเศษ 
- การน าพา – น าส่ง และเยี่ยมที่โรงพยาบาล 

          งานให้การอบรม 
- การอบรมกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี ปีละ 1 ครั ง โดยเน้นที่การเสริมคุณค่าใน

ตนเอง ให้เกิดลกัษณะการแบ่งปันและให้ก าลังใจกันในกลุ่ม 
- การให้การอบรม เด็กกลุ่มดอกมะลิ จะจดัขึ นปีละ 2 ครั ง เนน้ให้เด็กมคีวามเข้าใจใน

ภาวะสุขภาพของตนเอง รวมทั งการสร้างความมั่นคงภายใน 
- จัดกิจกรรมโครงการอบรม “แม่และเด็ก” ปีละ 2 ครั ง โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ

จิตวิทยาพัฒนาเด็ก ในช่วงวัยตั งแต่แรกเกดิถึง 6 ปี และการอบรมมารดาตั งครรภ ์
- การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กทีไ่ด้รับผลกระทบปีละ 2 ครั ง 
- จัดกิจกรรมครอบครัวส าหรับผู้ป่วยในวันส าคัญต่างๆ เช่นวันสงกรานต ์วันคริสตม์าส 



16 
 

         
งานด้านการดูแล 
                  ปัจจุบันจ านวนผูพ้ิการ / ทพุพลภาพเพิ่มมากขึ น 

- ผู้พิการผู้ใหญ่ จ านวน 42 ราย ( ในจ านวนนี พกัฟื้นอยู่ในบ้านสวนมิตรภาพ 8 ราย ) 
- ผู้พิการเดก็จ านวน 9 ราย 
- ผู้สูงอายพุบภาวะเจ็บป่วยซ  าซ้อน 31 ราย 

 การให้ความช่วยเหลือของโครงการ 
- การดูแลบริบาล อาทิตย์ละ 1 – 2 ครั ง ที่บ้านตามศักยภาพและเนน้ให้ความรู้ในเรือ่งการท าแผล 

การอาบน  าท าความสะอาดผู้ป่วยอย่างถกูต้อง การท ากายภาพบ าบดัแก่ญาติ 
- การช่วยเหลือเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วย 
- การน าพา – น าส่งผู้ป่วย พบแพทย์กรณีท ากายภาพ พบแพทย์ตามนัดและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 บ้านสวนมิตรภาพ  
- ห้องพยาบาล / หอ้งพกั เจ้าหน้าที่เวร 
-  อาคาร Care Center ( ตึกพักฟื้นผู้ป่วย 5 ห้อง จ านวน 11 เตียง ) 
- บ้านแมรี่ ( ปัจจุบันปรับปรุงเป็นห้องกายภาพบ าบัด ) หรือพักฟืน้ส าหรับผู้ป่วย

ทุพพลภาพ 
- อาคาร Life Center ( ห้องพกัหญิง 10 เตียง หอ้งพักชาย 8 เตียง / ภายในอาคารมี

พื นที่ส่วนกลางส าหรับท ากจิกรรม ห้องครัวใหญ่และห้องซักลา้ง หอ้งพกัเจ้าหน้าที่
เวร ) 

- อาคาร Care Center 2 / TB unit ห้องพักแยกผู้ป่วย 3 ห้อง ส าหรับผู้ป่วยวัณโรค 
ฝ่ายงานบริบาล 

- การประเมินผู้เขา้พักฟื้นและการรับเคส 
- การพยาบาล 
- การกายภาพบ าบัดและการออกก าลังกาย 
- การจัดยาผู้ป่วยและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- การท างานร่วมกับครอบครัวกอ่นการน าสง่กลับ 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พักฟื้น 
- กิจกรรมศิลปะบ าบัด 
- กิจกรรมเกมสรา้งสรรค ์
- กิจกรรมกลุ่มบ าบัด 
- การปลูกผักไร้สารพิษ 
- การใหค้วามรู้ดา้นสขุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
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การท างานร่วมกับแกนน าและเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย และ จ.บึงกาฬ 

- ทางโครงการได้รับความร่วมมอืจากแกนน าผู้อยู่ร่วมกับเชื อฯ ( รพ.โพนพิสัย , รพ.พรเจริญ ,                  
รพ.เซกา , รพ.ปากคาด , รพ.บึงโขงหลง , รพ.ศรีวิไล , รพ.หนองคาย ) 

- โครงการเพือ่นชาวบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่นภา โรงพยาบาลบึงกาฬ จัดกิจกรรมออกหน่วย                      
“ให้ความรู้ดา้นการป้องกันการติดเชื อเอชไอวี และการตรวจหาเชื อเอชไอวีแบบสมคัรใจ ( VCCT )” 
ในจังหวัดบึงกาฬ ผลที่ได้รับชาวบ้านมคีวามเขา้ใจเรื่องการติดต่อของเชื อเอชไอวีและภาวะเอดส์               
ได้ดขีึ น ทราบถึงการติดตอ่และการป้องป้องกัน 

- การท างานของแกนน าเยีย่มบ้าน ในการเยี่ยมเยียนเพือ่นสมาชิกที่ประสบภาวะเจ็บป่วยและช่วย
น าพาให้เข้าสู่การรกัษา และพบปะกลุม่ในแต่ละโรงพยาบาลเพือ่ใหข้้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะ
เจ็บป่วยหลังจากได้รับการอบรม 

สรุปรายงานตุลาคม 2562 โครงการเพื่อนชาวบ้าน 

 
ล าดับ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ยอดการ
ช่วยเหลือ
เดิมปี 2561 

การ
ช่วยเหลือ
ปี 2562 

 
  เสียชีวิต 

 
ยกเลิก 

 
คงเหลือ
ปัจจุบัน 

1 ผู้ติดเชื อผู้ใหญ ่( HIV / AIDS ) 506 18 - - 506 
2 ผู้ติดเชื อเด็ก ( HIV / AIDS ) 21 - - - 21 
3 ผู้ป่วยทั่วไปผู้ใหญ่ 65 4 2 - 67 
4 ผู้ป่วยทั่วไปเด็ก 26 - - - 26 
5 เด็กได้รับผลกระทบ 138 - - - 138 
6 นมผงเด็กแรกเกิด – 2 ปี 56 - - - 56 
7 นมเสริมเด็กทั่วไปและติดเชื อ 47 - - - 47 
8 นมเสริมหญิงตั งครรภ์ (ติดเชื อHIV/AIDS ) 3 3 - 3 3 
9 ซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน 55 1 - - 56 
10 ก่อสร้างบ้าน 14 - - - 14 
11 อาหารครอบครัว 23 - - - 23 

 

8.สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า บ้านลอเรนโซ 
ผู้รับผิดชอบ      ซิสเตอร์วิภากมล  ระดมกิจ 
กลุ่มเป้าหมาย    ให้การอุปการะเลี ยงดูเดก็ก าพร้าที่ถูกทอดทิ ง ซึ่งติดเชื อเอชไอวีจากมารดา ทั งเด็กชายและ
เด็กหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 เดือน ถึง 18 ปี ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้การอุปการะเลี ยงดู ความรัก ความอบอุน่และชีวิตที่มีศักดิ์ศรีแก่เด็กก าพรา้ที่ติดเชื อเอชไอวี
จากมารดา 
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       2. เพื่อช่วยเหลอืสังคมในปัญหาที่เกี่ยวกบัเด็กติดเชื อ  
       3. เพื่อร่วมมือกับทางภาครัฐในการดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ ง 
       4. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนกัถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม 

             5. เพื่อให้การบริการแก่ชุมชนด้านความรู้ในการปฎิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื อเอชไอวี 
                การให้ความช่วยเหลือและการใชช้ีวิตอยู่ร่วมกับผู้ป่วย 

เป้าหมาย 
    1. เพื่อให้เดก็ได้รับการเลี ยงดู สามารถเติบโตมีสุขภาพทีด่ี มพีัฒนาการและการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอันควร 
    2. เพื่อให้เดก็ได้รับความอบอุ่นและสิ่งทีจ่ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและความสุข 
    3. เพื่อเป็นแบบอย่างของความพยายามในการระดมพลังความร่วมมอืจากชุมชนเพือ่ช่วยกันแก้ปัญหาเอดส์ในสังคม 
การด าเนินงาน 

     บ้านลอเรนโซ พนัสนิคม อยู่ในการดูแลของนักบวชคณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนกับุญคามิลโล  
( ซิสเตอร์คามิลเลียน ) และกลุ่มผู้ร่วมงานที่ไดร้ับการอบรมฟืน้ฟูจิตใจอยา่งสม่ าเสมอใหม้ีใจรกัเมตตาตอ่ 
เพื่อนมนุษย ์โดยเฉพาะผู้ที่ดอ้ยโอกาส อ่อนแอ และยากจนขาดแคลน บรรดานักบวชและผู้ร่วมงานจะช่วยกัน 

- สร้างบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรัก 
- เลี ยงดูด้วยความเอาใจใส่เพือ่ให้เดก็มีสขุภาพพลานามยัที่สมบูรณ์แข็งแรง 
- ป้องกันการเกิดโรคและให้การรกัษาพยาบาลแก่เด็กที่เจ็บป่วยด้วยหลกัวิชาชีพและด้วยดวงใจเยี่ยงมารดา 
- ให้เด็กได้มีโอกาสได้เรยีนรู้ มพีัฒนาการ ได้รับการศึกษา และมกีารแสดงออกที่เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ 

ของตนเอง 
- ประสานงานเชิญชวน สง่เสริมและเสนอโอกาสให้หน่วยงาน สถาบันทั งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนโดยรอบ 

ให้เข้ามามสี่วนร่วมในการสงเคราะห์เด็กก าพร้าตามความสมคัรใจด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 
ปัญหาและอุปสรรค 
- สังคมส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี ยังรู้สึกได้ถึงความรังเกยีจ 

หวาดระแวง 
- เยาวชนผู้อยู่ร่วมกับเชื อยังไม่สามารถอยู่ในสังคม สถาบันการศึกษา วิทยาลัยได้อยา่งมีความสุขเพราะตอ้งปกปิด

ตนเอง จึงตอ้งส่งเด็กเยาวชนไปต่างพื นที่เพื่อเรยีนหนังสือ  
- พื นฐานทางจิตใจของเดก็ต้องได้รับการเยี่ยวยาและการฟื้นฟทูี่แตกต่างกันไป ตามอายุช่วงวัยและความเป็น

ปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นภารกจิท้าทายที่เรียกร้องความอดทนและเสยีสละของผู้ดูแลที่มีเวลาและบุคคลากรที่จ ากดั 
- รูปแบบการท าบุญของหลายกลุ่มองค์กรมาท าบุญเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และหน้า 
-   ความเมตตาของผู้ใหญใ่จดี ที่เข้ามาในสถานสงเคราะหเ์ป็นประจ า และอาจจะไม่ได้ยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลง 

ของศูนย์ในการเยี่ยมเยียนเด็ก ท าให้เกิดการเสยีระบบการดูแล น ามาซึ่งความล าบากใจที่จะการที่จะต้องสือ่สาร 
อย่างตรงไปตรงมา 

-   เด็กเยาวชนยังขาดความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ การกินยา และความส าคัญในเรือ่งโภชนาการ  
    ซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้ดูแลต้องคอยใหก้ารดูแลอย่างใกล้ชิด  
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 9.  มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ( ศูนย์เมอร์ซี่ )   
    บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ เป็น ประธานมูลนิธิฯ  
    ซิสเตอร์มาลินี ฉันทวโรดม เป็น รองประธานมูลนิธิฯ 
    พันธกิจของมูลนิธิฯ 
          ให้การช่วยเหลือเด็กและชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เราร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกับ
ชาวบ้านในการท าสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นไปได้ งานของเราสัมผัสชีวิตผู้คนยากไร้นับพันคนในแต่ละวัน เรา
สร้างโรงเรียน ช่วยเหลือครอบครัวด้านสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเร่ร่อน 
เด็กก าพร้า รวมทั งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื อเอดส์ 
ภารกิจงานด้านเอดส์มีดังนี  
           แผนกศูนย์พัฒนาสุขภาพและอนามัยชุมชน ( Community Health Developing Centre )  
ได้ด าเนินงานด้านเอดส์ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี  
    1.งานเย่ียมบ้าน   มีเจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้าน ให้บริการลงเยี่ยมบ้านผู้อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี/เอดส์ ในเขต
พื นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี  
       - กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ สมาชิกกลุ่มพลังใจเมอร์ซี่ 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อกจิกรรมให้ความรู ้ ราย
เก่า 

ราย
ใหม ่

รวม 

ธันวาคม61 สรุปกิจกรรมปี 61 และแผนในอนาคต “เหลียวหลัง.....แลหน้า” 65 0 65 
มกราคม62 กิจกรรมปีใหม่ ให้ความรู้เรื่องการย้ายสิทธิ์ ก่อนย้ายสิทธิ์, ขณะย้ายสิทธิ์

และรอสิทธิ์ ต้องเตรยีมความพรอ้มอย่างไร 
62 0 62 

กุมภาพันธ์62 หัวข้อกจิกรรม “การสร้างภูมคิุ้มกนัทางจิต” , “เรื่องความลับทีไ่ม่ลับ” 58 5 63 
มีนาคม 62 พรบ.ขจัดการตีตรา หัวขอ้ หลักสิทธมินุษยชน คืออะไร 59 1 60 
พฤษภาคม62 หัวข้อ “พื นที่ปลอดภัย Safe Zone” 64 1 65 
มิถุนายน 62 หัวข้อ “ แนวคิดใหม่เพื่อก้าวต่อ” 61 0 61 
กรกฎาคม62 สรุปบทเรียนกิจกรรมปี 62 59 3 62 
กันยายน62 กิจกรรมเตรยีมความพรอ้มงานคา่ยใจสานใจ,ให้ความรู้เกี่ยวกับ U=U ( 

Undetectable = Untransmittable ) 
37 0 37 

ตุลาคม62 กิจกรรมค่ายครอบครัวใจสานใจ 79 0 79 
รวม  544 10 554 

 

หมายเหตุ  ไมไ่ด้จัดกิจกรรมเดอืนเมษายน , สงิหาคม , พฤศจิกายน 
โดยจะจัดอีกครั งเดือนธันวาคม 62 
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จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านสุขภาพ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. รวม 
ตรวจสุขภาพ 10 15 15 7 10 15 15 20 25 15 15 162 
จ่ายยาสามัญฯ 10 15 13 6 10 14 12 22 23 12 15 152 
แนะน าด้าน
โภชนาการ 

8 13 13 6 8 15 12 18 23 15 13 144 

สุขอนามัย 5 15 15 5 5 15 12 20 25 10 10 137 
การป้องกัน/
ถุงยางอนามัย 

50 100 100 30 20 100 100 150 180 50 70 950 

พาไป
โรงพยาบาล 

5 6 3 5 3 2 0 2 0 1 3 30 

 

 

 

อุปโภค/
บริโภค 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. รวม 

ถุงยังชีพ 7 13 13 10 9 14 14 26 17 18 17 158 
นม 4 5 0 0 4 4 4 6 6 0 0 33 
ผ้าอ้อม 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
เงินช่วยเหลือ 7 4 2 7 3 2 1 1 6 7 5 45 
ด้านเอกสาร 2 5 0 2 2 0 0 2 0 1 0 14 
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย 

0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 

ทุนการศึกษา/
อาชีพ 

0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8 
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ติดตามดา้นสขุภาพสมาชิกโดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี  

   การตดิตาม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ระดับ1  
ไม่เริ่มยา 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

ระดับ 2  
On ARV 
สุขภาพด ี

260 259 259 257 256 252 252 252 248 251 

ระดับ 3  
มีภาวะความ
เจ็บป่วย 

7 7 7 7 7 7 8 8 10 5 

รวม 270 269 269 267 266 262 263 262 260 259 
หมายเหตุ จ านวนสมาชิก ณ เดอืนตุลาคม 2562  จ านวน 259 คน 

 

2.  งานรณรงค์ป้องกัน 
                  มีเจ้าหน้าทีด่ าเนนิกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกนัด้านเอชไอวี/เอดส์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอนามยัเจริญพนัธ์ ใหก้ับกลุ่มเป้าหมายต่างๆดังรายละเอียดกจิกรรม 

หมวดอบรมด้านเอชไอว ี กลุ่มเป้าหมาย จ านวน( ราย ) 
อบรมหลักสูตรเยี่ยมบ้าน ให้เจ้าหน้าทีส่มาคมสง่เสริม
สถานภาพสตรีฯ ( บ้านพักฉกุเฉิน ) 

เจ้าหนา้ที่/บุคคลากรองค์กร 10 

อบรมหลักสูตรเยี่ยมบ้าน ให้กลุ่มเครือข่ายเยาวชน แกนน าเครือขา่ยเยาวชน 21 
อบรมหลักสูตรเยี่ยมบ้าน เจ้าหนา้ที่ศูนยค์ามิลเลียน  
โซเชียล เซนเตอร์ จ.ระยอง 

เจ้าหนา้ที่ / บุคคลากรองค์กร 19 

อบรมหลักสูตรเยี่ยมบ้าน แกนน าของคณะภคินรีัก
กางเขนท่าแร่ จ.สกลนคร 

แกนน ากลุม่ 43 

โปรแกรมแก้ไขฟืน้ฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและ
พฤติการณ์การกระท าผิด 

ผู้ต้องขัง 150 

 รวมจ านวนหมวดอบรม 243 
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หมวดรณรงค์ด้านเอชไอว ี กลุ่มเป้าหมาย จ านวน( ราย ) 
บ้านเด็กหญิงเมอร์ซี่2  ( 2 ครั ง x 18 ราย ) เด็กหญิง อายุ 10-18 ป ี 36 
บ้านเด็กชายเมอร์ซี่2  ( 2 ครั ง x 15 ราย ) เด็กชาย อาย ุ10 – 18 ปี  30 
กิจกรรมตลาดยคุใหม่ใส่ใจสขุภาพ ( VCCT ปี 62 ) ตลาดสดคลองเตย 344 
กิจกรรมวิทยากร/จัดบูท ณ โรงเรียนสายน  าผึ ง         
( สนง.เขตคลองเตย ) 

เด็กเยาวชน 15-20 ป ี 100 

กิจกรรมจัดบูธ ณ โรงเรียนสายน  าผึ ง ( ท ากิจกรรม
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 )        

เด็กเยาวชน 15-20 ป ี 300 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส ์ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
( เทวะพัฒนาคาร )  

เด็กเยาวชน 15-20 ป ี 327 

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส ์
ณ โรงเรียนวัดคลองสวน 

เด็กและเยาวชน 10 – 18 ปี 120 

กิจกรรมสอนโรงเรียนยานุส 12 ครั ง ครั งละ 20 ราย เด็กอายุ 15-18 ปี 240 
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ต้องขงัอยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี ใน
เรือนจ า จ านวน 12 ครั ง x 60 ราย 

ผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวี 720 

 รวมจ านวนหมวดรณรงค ์ 2,217 
 

3 .งานด้านการขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายทางสังคม 
 เป็นการท างานขับเคลื่อน ผลักดนันโยบายทางสังคมร่วมกับภาคีเครือขา่ยภาคประชาสังคม เช่น 

-  วันที่ 16  ตุลาคม 2562 ทีมศูนยพ์ัฒนาสขุภาพและอนามัยชุมชน ( CHDC ) ได้ร่วมกับ  
 เครือข่ายกลุ่มคนรักหลกัประกันสขุภาพ ยืน่ริเริ่มเสนอรา่ง พรบ.บ านาญแหง่ชาติ ณ  
 ท าเนียบรัฐบาล 

         -     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ทมีศูนยพ์ัฒนาสุขภาพและอนามัยชุมชน ( CHDC ) ได้ร่วมกับ
เครือขา่ยกลุม่คนรกัหลักประกันสุขภาพ ยื่นรายชื่อ 14,654 รายชื่อ เสนอร่าง พรบ.บ านาญแห่งชาติ ณ 
ท าเนียบรัฐบาล 
          -      ประเดน็ด้าน FTA ทรัพย์สนิทางปัญญา 
          -      พรบ.ขจัดการตีตราและเลือกปฎบิัติ 
          -       ผลักดันระบบย้านต้านไวรัสใหม่ๆ  เข้าสู่ระบบสุขภาพ 
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ช่วงที่ 5  ยุทธศาสตร์แห่งชาติการยุติเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2573 ( คร่าวๆ ) 
อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 
             กว่า 30 ปี ของการระบาดเอชไอวีเอดส์ในประเทศไทย ซึ่งในอดีตอัตราการติดเชื อเอชไอวี  
รายใหม่ และการเสียชีวิตของผู้ติดเชื อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ มีอัตราที่สูง การแพร่ระบาดมีหลากหลาย 
เช่น การติดเชื อจากคนที่ไม่ใช่คู่ของตนเอง , หญิงติดเชื อจากสามี , พนักงานบริการ , ชายติดเชื อจาก
ภรรยา , ชายติดเชื อจากพนักงานบริการ , ชายรักชาย , ผู้ใช้เข็มฉีดยาเสพติดชนิดฉีดร่วมกัน เหล่านี 
สะท้อนให้เห็นว่า เรื่องเอชไอวีเป็นเรื่องของทุกคน มิใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง
หากแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ที่มิได้ป้องกันน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการติด               
เชื อเอชไอวี  
            โดยปัจจุบันสังคมได้มีการสื่อสารเรื่องเอชไอวี/เอดส์ มากขึ น กระบวนการทางการแพทย์มีการ
พัฒนาก้าวหน้าไปมาก อัตราการติดเชื อเอชไอวีรายใหม่ในประชากรยังคงลดลงแต่เริ่มชะลอตัว อีกทั ง
การติดเชื อในประชากรหลักยังสูงมาก เช่น ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด , ชายรักชาย , สาวประเภทสอง , 
ชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ฯลฯ 
            อัตราการเสยีชีวิตของผู้ติดเชื อเอชไอวีปีละกว่า 16,000 คน เนื่องจากไม่เข้ารับการรักษา
หรือรักษาชา้ อกีทั งมคีวามทา้ทายในแง่การดูแลรักษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
            การรังเกียจและเลอืกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื อเอชไอวีหรอืสงสยัว่าติดเชื อ รวมทั งประชากรหลักที่
ได้รับผลกระทบ มกีารส ารวจในประชาชนปี 2557 พบว่า  
           อันดับหนึ่ง คือ คนลังเลไปตรวจเลือดเพราะกลัวคนรู้ 
           อันดับสอง  คือ คนตดิเชื อหรอืถูกสงสยัมักถูกรงัเกียจ 
           อันดับสาม  คอื กลัวติดเชื อถ้าไปสมัผัสน  าลายผู้ตดิเชื อ 
           อันดับสี่ คอื ฉันคงอายถ้าคนในครอบครัวเป็นเอดส์ 
           อันดับห้า คือ ไม่ซื ออาหารจากผู้ติดเชื อ 
           อันดับหก คือ เด็กตดิเชื อไม่ควรเรียนร่วมกับเด็กอื่น 
โอกาสและความเขม้แข็งในการยุติเอดส์ 

- Renew Global and National Commitment 
- อยู่ช่วงโอกาสส าคัญที่จะยุติปัญหา 
- เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิผล เช่น Treatment as prevention , Pre-exposure 

Prophylaxis ( PrEP) 
- ความเขม้แข็งของระบบสุขภาพและสังคม ระบบข้อมูลและภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์แห่งชาติการยุติเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2573 
       วิสัยทัศน์  การร่วมยุติเอดสภ์ายในปี พ.ศ.2573 ที่ค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนและความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ 
       หลักการพื นฐานส าคัญ 

- การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  าและไม่มีประชากรใดถูกละเลย 
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- การเคารพ คุม้ครอง สิทธิมนษุยชน และความเสมอภาคระหว่างเพศ 
- การเป็นเจ้าของและการท างานร่วมกนัของภาคเีครือขา่ย ของภาครัฐ 

เป้าหมายหลัก 3 ประการของการยุติเอดส ์
              1. ลดผู้ติดเชื อเอชไอวีรายใหม่ ได้นอ้ยกว่า 1,000 รายต่อปี ภายในปี พ.ศ.2573 
              2. ลดการเสียชีวิตผู้ติดเชื อเอชไอวี ได้น้อยกว่า 4,000 รายต่อปี ภายในปี พ.ศ.2573 
              3. ลดการรังเกียจและเลอืกปฏิบัติในประเด็นที่เกีย่วกับเอชไอวี/เอดส์และเพศภาวะ  
                 ได้ 90 % ภายในปี พ.ศ.2573 
ซึ่งเป้าหมายหลกั 3 ประการจะต้องมกีารจดัการดังนี  
               -    มุ่งเน้นและเร่งรัดจดัชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงและรอบด้านใหค้รองคลุมพื นที่ 

และประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและมีโอกาสรับและถ่ายทอดเชื อเอชไอวีสูง 
- ยกระดับคุณภาพและบูรณาการด าเนินงานป้องกันที่มีประสิทธิผลเดิมให้เขม้ข้นและ

ยั่งยืนในระบบ 
- พัฒนาและเร่งรัดการรักษา ดูแลและช่วยเหลือทางสังคมใหม้ีคุณภาพรอบดา้นและยั่งยืน 
- ปรับภาพลักษณ์ของเอชไอวีและขยายกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ การลดการเลือก

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับเอชไอวีและเพศภาวะ 
- เพิ่มความร่วมมอื ความรับผิดชอบการลงทุน และประสิทธิภาพการจัดการในทุกภาคส่วน

ทั งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื นที ่
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และ 

การวิจัยที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 มุ่งเน้นและเร่งรดัจัดชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงและรอบด้านใหค้รอบคลมุพื นที่และ
ประชากรที่อยู่ในภาวะเสีย่งและมีโอกาสรับและถ่ายทอดเชื อเอชไอวีสูง 
       วัตถุประสงค์  

- เพื่อให้ประชากรทุกคนทั งคนไทยและต่างชาติในประเทศไทยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและมี
โอกาสรับและถ่ายทอดเชื อเอชไอวีสูงเข้าถึงชุดบริการที่มีประสิทธิผลได้อยา่งทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

       ผลลัพธ์/ตัวชี วัดหลัก/เป้าหมาย 
- ประชากรเป้าหมายที่อยูใ่นภาวะเสี่ยงและมีโอกาสสูงในการติดเชื อเอชไอวีได้รับชุด

บริการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีร้อยละ 90 ภายในปี 2563 และร้อยละ 95 ภายในปี 
2568 ตามล าดับ 

         หน่วยงานหลักร่วมรับผิดชอบ 
                      กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงในมนุษย์, กระทรวงยุติธรรม, 
กระทรวงสาธารณสุข ,คณะกรรมการองคก์ารพฒันาเอกชนด้านเอดส์, องค์กรประชาสังคม, เครือข่ายผู้ติด
เชื อเอชไอวี/เอดส ์, หน่วยงานภาคธุรกิจ , องคก์รชุมชน 
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ประชากรเป้าหมาย 

- เกย์และชายมีเพศสัมพนัธ์กับชายอื่นๆ 
- สาวประเภทสอง 
- พนักงานบริการและผู้ซื อบริการ 
- ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดและวิธีอื่น 
- คู่เพศสัมพันธ์ของประชากรหลกัและผู้ติดเชื อ 
- ผู้ต้องขังในเรอืนจ าและเยาวชนในสถานพนิิจ 
- ประชากรที่มีภาวะเสีย่งสูงอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและบูรณาการ การด าเนินงานป้องกนัที่มีประสิทธิผลเดิมให้เข้มขน้และยั่งยืน 
               วัตถุประสงค์  

- เพื่อให้ประชากรทุกกลุม่รู้เท่าทนัรอบด้าน สามารถประเมินความเสี่ยง มีพฤตกิรรม
และวิถีชีวิตที่ปลอดภัยจากเชื อเอชไอวี 

- เพื่อใหก้ารป้องกันเอชไอวี มคีุณภาพ และบูรณาการในระบบที่เกีย่วข้องอยา่งยั่งยืน 

              ผลลัพธ์/ตัวชี วัดหลัก/เป้าหมาย 
- ทุกจังหวัดบรรลุเป้าหมายการยุตกิารถ่ายทอดเชื อเอชไอวีและซิฟิลิสในเดก็แรกเกดิ 
- ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการติดเชื อเอชไอวี 
- บริการป้องกันเอชไอวี ได้บูรณาการในแผนงานของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

ประชากรเป้าหมาย 

            หน่วยงานหลักร่วมรับผิดชอบ 
                          ส านักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวงกลาโหม, ส านักงานต ารวจแห่งชาต,ิกระทรวงแรงงาน, 
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ
องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส ์องค์กรประชาสังคม เครือข่ายผู้ตดิเชื อเอชไอวีเอดส์ หน่วยงานภาคธุรกิจ 
องค์กรชุมชน 

             ประเด็นยุทธศาสตร์และประชากรเป้าหมาย 
- การด ารงสถานการณ์ยุติการติดเชื อในเดก็แรกเกิด  
- การป้องกนัในวัยเด็กและเยาวชน 
- การป้องกนัในวัยผู้ใหญ ่
- การป้องกนัในประชากรชายขอบ ประชากรไร้สถานะบุคคลและประชากรขา้มชาติ 
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    มาตรการ/แนวทาง  
- จัดระบบการด าเนินงานการยุติเอดส์และซิฟิลิสในเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพ 

ครอบคลุม ต่อเนือ่ง และยั่งยืน รวมทั งจัดกระบวนการติดตามและศึกษาเพือ่ให้รู้
สาเหตุที่ท าให้ยงัคงมีการตดิเชื อในเด็กแรกเกิด และด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
ทั งในระดับประเทศและพื นที ่

- ส่งเสริมและบูรณาการใหก้ารจดับริการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานและงบประมาณของทกุหน่วยงานทั งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ขับเคลื่อน และสนับสนนุให้มกีารด าเนินงานและประกันคุณภาพการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษาและเอดส์ ตาม พรบ. การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุน่ 
พ.ศ.๒๕๕๙  

- พัฒนาชุดกจิกรรมด้านการป้องกนัที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับประชากรทีห่น่วยงาน
รับผิดชอบและเหมาะสมกับกลุ่มวยั ทั งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ชายและหญิงและผู้สูงวัย  

- พัฒนาและส่งเสรมิให้ประชากรขา้มชาติและประชากรชายขอบเข้าถึงและได้รับ
บริการป้องกันอย่างครอบคลุมและมคีุณภาพ ตลอดจนมีการประกนัสุขภาพที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต 

- พัฒนาชุดบริการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทีส่ามารถบูรณาการบริการงานดา้นอืน่ๆ 
เช่น โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์อนามัยการเจรญิพันธุ์ ยาเสพตดิ การพัฒนาเยาวชน 
ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค เป็นต้น 

- สนับสนุนและเพิม่การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี สาร
หล่อลื่น เข็มและกระบอกที่ฉดีสะอาด ใหเ้พียงพอและเหมาะกับบริบทของแต่ละกลุ่ม
ประชากร 

- ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยทีางเลือกใหม่ที่มปีระสิทธิผลเข้ามาเสริมในการป้องกัน
การติดเชื อเอชไอวี รวมทั งสารสนเทศและการสือ่สารที่เสรมิสร้างวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมที่ปลอดภัยกับประชากรเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเร่งรัดการรักษา ดแูล และช่วยเหลือทางสังคม ให้มคีุณภาพรอบดา้น และยั่งยนื 

          วัตถุประสงค ์ 
- เพื่อให้ผู้ติดเชื อเอชไอวีได้รับการวินิจฉยั ได้รับการรักษาด้วยยาตา้นไวรัส            

กดควบคมุไวรัสส าเร็จ การรักษาโรคร่วม โรคแทรกซ้อน และผลกระทบจากการ
รักษาระยะยาว อยา่งมคีุณภาพ ครอบคลุม สะดวก และต่อเนือ่ง   

- เพื่อให้ผู้ติดเชื อเอชไอวี ครอบครัว เดก็ในภาวะเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์ได้รับบริการการคุ้มครองทางสังคมและเชือ่มต่อกับระบบสุขภาพและระบบชุมชน 
ที่เหมาะสมกับความตอ้งการ 
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 ผลลัพธ์/ตัวชี วัดหลัก/เป้าหมาย 

1. ผู้ติดเชื อเอชไอวไีด้รับการวินจิฉัย ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และควบคุมไวรัสส าเร็จ 
2. ตามเป้าหมายร้อยละ 90-90-90 ภายในปี 2563 และร้อยละ 95-95-95 ในปี 2568 

   3. ผู้ติดเชื อเอชไอวี และผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการดูแลทางสังคมร้อยละ 75 ภายในปี 2563  
   4. การเสยีชีวิตจากวัณโรคในผู้ติดเชื อเอชไอวีลดลงร้อยละ 75 ภายในปี 2563 

        5. ระบบบริการสุขภาพ ระบบคุม้ครองทางสังคม และระบบชุมชนมีความเชื่อมโยง ผสมผสาน  
    และละเอียดอ่อนและตอบสนองต่อปัญหาการติดเชื อเอชไอวี 

      หน่วยงานหลกัร่วมรับผิดชอบ 
- กระทรวงกลาโหม, ส านักงานต ารวจแหง่ชาต,ิ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข 
คณะกรรมการองคก์ารพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ องค์กรประชาสังคม เครือข่ายผู้ตดิ
เชื อเอชไอวีเอดส์ หน่วยงานภาคธุรกิจ องค์กรชุมชน 

 มาตรการ/แนวทาง 
- ส่งเสริมการรู้สถานภาพการติดเชื อเอชไอวีด้วยตนเอง เชิงรุกทั งนอกและในสถาน

บริการ บนพื นฐานความพร้อมและสมคัรใจ และด้วยเทคโนโลยีใหม่ สะดวกและมี
ความเป็นส่วนตัว  

- สร้างความเข้มแข็ง พัฒนารูปแบบและขยายบริการที่ด าเนินการโดยชุมชน ผู้อยู่
ร่วมกับเชื อเอชไอวีและองคก์รภาคประชาสังคม ในการตรวจเอชไอวี และการดูแล
รักษา ที่เชื่อมต่อกับสถานบริการ ด้วยการสร้างศักยภาพที่เป็นระบบ ปรับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจดัใหม้ีระบบควบคมุและประกันคุณภาพที่ต่อเนื่อง   

- พัฒนาระบบการดูแลรักษาที่แจกแจงตามลกัษณะบริบทและระยะเวลา 
(Differentiated Care) และแบบต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Care) รวมถึงการแบ่ง
ภารกิจการดูแลรักษา (Task Sharing) และการควบคุมและระบบประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance) ให้เหมาะสมโดยมกีารเชือ่มโยงสนับสนุนระหวา่งสถานบริการ
ระดับต่างๆกับชุมชน 

- ทบทวนและพัฒนาแนวทางการวินิจฉยั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส การรกัษาโรค
แทรกซ้อน/โรคร่วม และการตรวจติดตามทางหอ้งปฏิบัติการ รวมถึงการใช้ยาต้าน 
ไวรัสฯเพื่อการป้องกนั ให้ทนัต่อความกา้วหน้าของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม ่ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ   และพิจารณาจัดเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ และพัฒนาระบบข้อมูลใหม้ีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเดยีว ไร้รอยต่อ มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงไดส้ะดวก  

- พัฒนาและบูรณาการ การจัดบริการคัดกรองและดูแลรักษาวัณโรคและโรคร่วมส าคัญ
อื่นๆได้แก่ ตับอกัเสบบีและซี โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ โรคไม่ตดิต่อ อนามัยการ
เจริญพันธุ์ และมะเร็ง เป็นต้น 
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- พัฒนาและขยายการจัดบริการทางสังคมที่ละเอยีดอ่อนต่อการติดเชื อเอชไอวี บูรณาการ
และสร้างความเข้มแขง็ของระบบปกป้องคุ้มครองทางสงัคม ระบบบริการสุขภาพ และ
ระบบชุมชน รวมถึงระบบข้อมูลทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของบริการส าหรับผู้ติด
เชื อเอชไอวี ครอบครัวและเดก็ที่เปราะบางรวมถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ทั งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที ่4   ปรับภาพลกัษณ์ของเอชไอวแีละขยายกลไกการคุม้ครองสิทธ ิการลดการเลอืกปฏิบัติที่
เกี่ยวกับเอชไอวีและเพศภาวะ 
        วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี สิทธิมนุษยชน และความหลากหลาย
ทางเพศมากพอที่จะไม่รังเกยีจกดีกัน และเลือกปฏิบัติ  

- เพื่อให้บริการที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนทั งด้านสุขภาพ การศึกษา และสังคม มกีาร
ก าหนดนโยบาย มาตรการ และการด าเนนิการที่ปราศจากอคติ ไม่มีการรังเกียจกีดกัน 
ไม่มกีารเลือกปฏิบัติ และมีความละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ   

- เพื่อให้ผู้ติดเชื อและผู้ได้รับผลกระทบ ตระหนัก เข้าใจถึงคุณค่าภายในตนเอง สามารถ 
- เผชิญและจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเข้าถึงและได้รับการช่วยเหลือ  

ปกป้องเมื่อถกูละเมิดสิทธิ อันเนือ่งมาจากเอดสแ์ละเพศภาวะ 
- เพื่อใหม้ีกลไกการคุ้มครองสิทธิและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ติดเชื อเอชไอวี กลุม่ประชากรหลัก 

และผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีประสิทธภิาพในระดบัพื นที่ 
        ผลลัพธ์/ตัวชี วัดหลัก/เป้าหมาย 

- ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจเรือ่งเอชไอวี/เอดส์ สิทธมินุษยชน และ
ความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ น 

- จ านวนหน่วยงานที่มีนโยบาย และมาตรการการด าเนินการที่ส่งเสริมความเขา้ใจดา้นเอดส์  
- สิทธิมนุษยชน ไม่มกีารรังเกียจกีดกนั เลือกปฏิบัติ และมีความละเอียดอ่อนตอ่เพศภาวะ 

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ และเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการ

เข้าถึงบริการของผู้ติดเชื อเอชไอวี และประชากรหลักได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาขึ น 
- ทุกจังหวัดมีกลไกรับเรื่องรอ้งเรียนและช่วยเหลอืคุ้มครองสทิธิด้านเอดส์และสิทธิทาง

เพศตามเกณฑ ์

        หน่วยงานหลักร่วมรับผิดชอบ 
                  กระทรวงยุติธรรม, ส านักงานอยัการสูงสดุ, ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมประชาสัมพันธ,์ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 
องค์กรประชาสังคม เครือข่ายผู้ตดิเชื อเอชไอวีเอดส์ หน่วยงานภาคธุรกจิ องค์กรชุมชน 
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       มาตรการ/แนวทาง 
- สนับสนุนและท างานร่วมกับสื่อทั งกระแสหลักและรองรวมทั งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินการสื่อสารสาธารณะเรื่องเอดส์เชงิบวก เพื่อเพิ่มความตระหนัก  
ความเขา้ใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคต ิความเชื่อ ในสังคมในด้าน เอดส ์สิทธมินุษยชน 
เพศภาวะ และส่งผลใหไ้ม่เกดิการรังเกียจกีดกนัและการเลือกปฏิบัติ ทั งนี  เนื อหา
ควรครอบคลมุถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมและครอบครัว เอชไอวีเป็นโรคที่
รักษาได้และป้องกันได้ การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื อ แม้ว่าจะติดเชื อเอชไอวี
ก็เรียนได้ ท างานได้ มีคูไ่ด้ เป็นต้น 

- พัฒนาองค์ความรู้ เครือ่งมอื วิธีการ และจัดการการเรียนรู้ การฝึกอบรมที่เป็นการ
ส่งเสริมความเขา้ใจเรื่องสิทธมินุษยชนขั นพื นฐาน สิทธทิางเพศ และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ แก่ผู้ให้บริการสุขภาพ บริการการศึกษา และบริการทางสังคมรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องหลักทั งรัฐและเอกชน รวมถึงขับเคลือ่นแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานทีท่ างาน 

- พัฒนากฎหมายด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการ
คุ้มครองสิทธดิ้านเอดส ์และปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย รวมทั ง
นโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงบริการป้องกันและการดูแลรกัษา 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม ของกลุ่ม
ประชากรหลักและกลุ่มทีไ่ด้รับผลกระทบ ให้มคีวามตระหนักถึงคุณค่าภายในตนเอง 
มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถจัดการปัญหาด้วยตัวเองได้ 
อย่างเหมาะสม 

- สร้างความเข้าใจในความส าคัญและบทบาทของครอบครัวต่อการส่งเสริมคุณคา่
ภายในของผู้ตดิเชื อ กลุม่ประชากรหลกัและกลุม่ที่ได้รับผลกระทบ โดยบูรณาการ
เข้ากับการด าเนินงาน ภายใต้แผนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว  

- ทบทวนและพัฒนาการใช้เครื่องมือ วิธกีารในการติดตามสถานการณ์การรังเกียจ  
กีดกัน เลือกปฏิบัติ การกระท าความรนุแรงจากความแตกต่างทางเพศ ทั งในระบบ
บริการสุขภาพและบริการทางสังคม รวมถึงการรายงานรายกรณี เพือ่ช่วยเหลือ
เยียวยา ตลอดจนสามารถน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนานโยบาย แผนงาน และการ
ด าเนินงาน ในระดับชาติและระดับพื นที ่ 

- พัฒนาและสนับสนนุให้เกิดกลไกทีม่ีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงในการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองสิทธมินุษยชน แก่ผู้ติดเชื อเอชไอว ีประชากรกลุ่มเป้าหมายหลัก และผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในทกุจังหวดั โดยการท างานและรับผิดชอบร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพิ่มความร่วมมือ ความร่วมรบัผิดชอบ การลงทุน และประสิทธิภาพการจัดการในทุก           
                     ภาคส่วนทั งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื นที่ 

วัตถุประสงค์  
            1. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจากทกุภาคส่วนร่วมรับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรในการ
ด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ 
             2. เพื่อให้พื นที่มีแผนงาน งบประมาณ และการจัดการทีเ่พียงพอในการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพไดอ้ย่างยั่งยืน 
             3. เพื่อให้ระบบบริการโดยชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของระบบสขุภาพประเทศที่รัฐสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพและด าเนินงานได้ต่อเนือ่ง มีมาตรฐาน 
             4. เพื่อให้เกดิความร่วมมอืกับนานาชาติในระดับภูมภิาค และระดับโลกในการยุติปัญหาเอดส์ 

      ผลลัพธ์/ตัวชี วัดหลัก/เป้าหมาย 
- จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานเอดส์ 
- จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร

ชุมชน ในการด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ 
- จ านวนองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน

บริการโดยชุมชน  
- จ านวนจังหวัดที่บรรลุเกณฑ์มาตรฐานการยุติปัญหาเอดส์  

    หน่วยงานหลักร่วมรับผิดชอบ 
กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงมหาดไทย, ส านักงบประมาณ, ส านักนายกรัฐมนตร,ี 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการองคก์ารพัฒนา
เอกชนดา้นเอดส์ องคก์รประชาสังคม เครอืข่ายผู้ติดเชื อเอชไอวีเอดส์ หน่วยงานภาคธุรกิจ 
องค์กรชุมชน 

    มาตรการ/แนวทาง 
1.  ระดมทรัพยากรจากทกุภาคส่วนทั งในพื นที่ ทอ้งถิ่น อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และ  
      นานาชาติ และจดัการการเปลี่ยนผ่านการสนับสนุนการด าเนนิงานจากตา่งประเทศสู่การ 
   พึ่งพาตนเองทั งงบประมาณและการด าเนินงานโดยการมสี่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบการเงินการคลัง และกลไกบริหารจัดการ ในการสนับสนุนการ 
   ด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐทั งส่วนกลางและส่วนภมูิภาค  กับภาคประชาสังคม  
 ภาคองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และภาคธุรกิจ/เอกชน เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพและ 
   เกิดประสิทธิผลสูงสดุในการบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ในเวลาทีก่ าหนด 

          3.  ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาครัฐนอกจาก 
            ด้านสขุภาพในการร่วมรับผิดชอบ และร่วมด าเนินงานแบบเครอืข่ายเพือ่ยุติปัญหาเอดส์ 
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          4.  สร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขององคก์รในพื นที่ ทั งองค์กรชุมชน องคก์รเอกชน 
สาธารณประโยชน์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และองค์กรภาครัฐ ในการจัดการ 

              ปัญหาเอดส์ที่เป็นเอกภาพ ครบวงจรทั งการจัดท าแผน งบประมาณ ก าลังคน  
              การด าเนินงานรวมทั งการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นหลักประกันในการด าเนนิงานที่ได้ 
              มาตรฐาน มีคุณภาพ และครอบคลมุประชากรเป้าหมายโดยเหมาะสมกับบริบทของพื นที่ 
         5.  ยกระดับและพัฒนากลไก การพัฒนาและประกันคุณภาพการด าเนินงานขององค์กรพัฒนา 
              เอกชนและองค์กรชุมชน ให้เป็นหนว่ยบริการในระบบสุขภาพของประเทศ เพือ่รับการ 
              สนับสนุนงบประมาณด าเนนิงานจากภาครัฐอย่างตอ่เนือ่ง   
         6. พัฒนา ขับเคลื่อนและใช้กลไกความรว่มมือในระดับภูมภิาค และระดับโลก เพือ่การพัฒนา 
              และประสานนโยบาย การด าเนินงาน การระดมทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการ 
              ด าเนินงานในกลุ่มประชากรข้ามชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานกับ 
              นานาชาติในแผนงานส าคัญที่น าไปสู่การยุติเอดส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ขอ้มูลเชิงยทุธศาสตร์และ   
                      การวิจัยที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
         วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหก้ารตัดสนิใจเชิงนโยบาย การวางแผน การพัฒนากลยุทธ์ และการจัดสรร  
                ทรัพยากรทั งในระดับประเทศ และระดับพื นที่ อยู่บนพื นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษ์และ 
                ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความจ าเพาะของบริบทพื นที่  
           2.   เพื่อให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากองคค์วามรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยทั งทาง 
         สังคมและชีวการแพทย์ในการเพิ่มประสิทธภิาพการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส ์ 

2. เพื่อใหม้ีโครงสร้าง และกลไกที่มีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมทั งภาครัฐ ธุรกจิ เอกชน 
                และประชาสังคมในการสนับสนนุ และบริหารจัดการระบบขอ้มูลสารสนเทศ การติดตาม 
                ประเมินผล และการวิจยั 

           ผลลัพธ์/ตัวชี วัดหลัก/เป้าหมาย 
           1.  รอ้ยละขององค์การ/จังหวัด/หน่วยงานที่มีระบบและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการวางแผน  
               จัดท านโยบาย และจดัสรรทรัพยากรในการด าเนนิการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์ 
           2.  จ านวนการวิจัยทีไ่ดม้ีการน าความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม 
               ประสิทธิภาพการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์ 
           3.  รอ้ยละของจังหวัดที่มกีารใช้งบประมาณในด้านการติดตามประเมนิผลตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

           หน่วยงานหลกัร่วมรับผิดชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ส านกันายกรัฐมนตร,ี กระทรวงกลาโหม,  
กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, 
กระทรวงสาธารณสุข, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย, ห 
หน่วยงานภาคธุรกิจ, คณะกรรมการองคก์ารพฒันาเอกชนด้านเอดส์,  เครือข่ายผู้ติดเชื อเอชไอวีเอดส์,  
องค์กรภาคประชาสังคม 
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มาตรการ/แนวทาง 
1. ส่งเสริมและพัฒนา เครือ่งมอื ระบบ และกลไกการติดตามสถานการณ์ระบาดวิทยา และ 

บริบททางสังคมที่ท าให้สามารถก าหนดและประชากรเป้าหมายทีม่ีความจ าเพาะรวมถึง
การจัดล าดับความส าคัญเพื่อการตัดสินใจได้อยา่งเหมาะสม มีการพัฒนาแนวทางการ
ประเมินผลกระทบในเรื่องการติดเชื อเอชไอวีใหม่และการบรรลุเป้าหมายยุติเอดส์ใน
ระดับประเทศและพื นที่  

2. ยกระดับและปรับใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตาม 
                แผนงานให้มีประสิทธภิาพ ทันเวลา ลดความซับซอ้น ลดภาระการท ารายงานและ  
                เชื่อมโยงถึงจุดบริการ มคีวามครอบคลุมทุกภาคส่วนทั งภาครัฐ องคก์รภาคประชาสังคม 
                และสถานพยาบาลเอกชน 

3.  พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด าเนนิงานด้านเอดส ์
รวมทั งการประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินงาน เพือ่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย 
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน และการจัดสรรทรพัยากรทั งระดับประเทศและระดับพื นที่  

4. พัฒนาระบบการประเมินผลมาตรการ/โครงการ/แผนงาน เพื่อให้มขี้อมูลที่มีคุณภาพและ 
เพียงพอที่จะน าไปใช้พัฒนานโยบายและปรับปรุงการด าเนินการได้จรงิและมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง กลไกการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และเอกชนในกระบวนการรวบรวมเรียบเรียง วเิคราะห์ และน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน พัฒนากลยุทธ์ ตดิตามการด าเนินงาน และ ระดมทรัพยากร  
ทั งในระดับประเทศ เขต จงัหวัด และพื นที่  

6. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทั งทางสังคมและชีวการแพทยท์ี่เป็นการพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ 
นวัตกรรม และมาตรการใหม่ โดยการมสี่วนร่วมของชมุชนเป้าหมาย และสามารถปรับไปใช้
ในการยุติปัญหาเอดส์ได้อยา่งมีประสิทธภิาพสงูขึ น 

7. พัฒนาและศึกษาวิจัยด้านวัคซีนเอดส์ให้ครบวงจรตั งแต่วิทยาศาสตร์พื นฐานจนถึงระดับ
สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรม 

การบริหารยุทธศาสตร์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 
- คณะกรรมการแหง่ชาติ (คช.ปอ.) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรส์นับสนนุ และก ากับทิศทาง  
- ปรับปรุงคณะอนุกรรมการให้ครอบคลุมประเดน็หลักในยุทธศาสตร์เพื่อท าหน้าที่ก ากับ 

ขับเคลื่อน และสนับสนนุการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
-   คณะอนุกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด และ กทม. จะเป็นกลไก 
 ส าคัญของการประสาน และขับเคลื่อนการท างาน ในระดับพื นที่  
-   กรมควบคุมโรค โดยศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ท าหน้าที่    
    เป็นส านักเลขานกุารใหก้ับ คช.ปอ. สนับสนนุการแปลงยุทธศาสตรไ์ปสู่แผนปฏิบัติ 
    ของหน่วยงานหลักระดับประเทศ ตลอดจนการประเมินผลในภาพรวม  
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-   กรมควบคุมโรค โดยส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ท าหน้าที่   
    บริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์/กลวิธี สนับสนนุ และขับเคลือ่นยทุธศาสตร์กับ 
    แผนปฏิบัติการสู่การด าเนินงาน รวมทั งการควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 

PrEP กับ PEP 
     PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis คือยาที่ใช้ในการป้องกันเชื อเอชไอวี (HIV) ก่อนการ
สัมผัสโรค โดยการรับประทานยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน เพรพ็ (PrEP) ไมส่ามารถป้องกันโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ จึงยังจ าเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 

      เพร็พ (PrEP) เหมาะกับใคร 
           เหมาะส าหรับผู้ทีม่ีความเสี่ยงตดิเชื อเอชไอวีสูง ได้แก่: 

- ชายที่มีเพศสัมพันธ์ชาย 
- ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ทีม่ีเชื อเอชไอวี 
- ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน 
- ผู้ที่ท างานบริการทางเพศ 
- ผู้ที่มาขอรับบริการ Post-Exposure Prophylaxis (PEP) อยู่เป็นประจ าโดยไม่

สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงลงได้ 
-  ผู้ที่ใช้สารเสพย์ติดชนิดฉีด 
- ผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสมัพันธภ์ายใน 6 เดือนที่ผ่านมา 

 เพร็พ (PrEP) ป้องกันจากการตดิเชื อเอชไอวีได้มากแค่ไหน 
                  เพร็พ (PrEP) สามารถป้องกนัการติดเชื อเอชไอวีได้เกือบ 100% หากผู้มารับบริการ
รับประทานทุกวัน และมีวินยัในการรับประทาน คือรับประทานในเวลาเดียวกันในทุกๆวัน และใช้
ถุงยางอนามยัทุกครั ง 
จะรับเพร็พ (PrEP) ไดอ้ย่างไร 
              งดมีเพศสัมพันธ์ 2 สัปดาห์กอ่นมารบัเพร็พ (PrEP) ผู้มารับบริการจะได้รับการตรวจเอชไอ
วี การท างานของตับและไต หลังจากทีไ่ด้รับยาเพร็พ (PrEP) ครั งแรกจะนัดตรวจเลือด 1 เดือน 
หลังจากนั นนดัตรวจเลือดทกุ 3 เดือน หากต้องการหยดุยา ผูม้ารับบริการต้องมาตรวจเลอืดกอ่นหยดุ
ยาเพร็พ (PrEP) ทุกครั ง 
 

เป็ป (PEP) คืออะไร 
    PEP ย่อมาจาก Post-Exposure Prophylaxis เป็นยาป้องกันการติดเชื อเอชไอวี (HIV) ในกรณี
ฉุกเฉิน ที่ต้องรับประทานให้เร็วที่สุดหลังสมัผัสความเสีย่งที่จะติดเชื อเอชไอวี โดยจะต้องเริ่ม
รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยง และรับประทานติดต่อกันนาน 28 วัน 
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ใครบ้างที่ควรได้รับยาเป็ป (PEP) 
    ยาเป็ป (PEP) มีไว้ส าหรับผู้ที่คาดว่ามกีารสมัผัสเชื อเอชไอวี มาภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
ซึ่งจะใช้ในกรณีดังนี  

- มีเพศสัมพันธ์กับผู้ทีอ่าจจะมีเชื อเอชไอวีและไมไ่ด้ใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัย
หลุดหรือฉีกขาด (ถุงแตก) 

- ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
- ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น 

 

 เป็ป (PEP) ป้องกันจากการติดเชื อเอชไอวีไดม้ากแคไ่หน 
            ยาเป็ป (PEP) สามารถป้องกันการตดิเชื อเอชไอวีไดก้ว่า 80% หากผู้รับบริการคาดว่าเพิ่ง
สัมผัสเชื อเอชไอวีมาภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และรับยาเป็ป (PEP) เร็วที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไป
ได้ เพราะว่ายิ่งรับยาเร็ว ยาจะยิ่งมีประสิทธิภาพ 
 

จะรับยาเป็ป (PEP) ได้อย่างไร 
        ก่อนที่ผู้รับบริการจะรับยาเป็ป (PEP) แพทย์จะซกัประวัติเหตุการณ์ที่เกดิขึ น และพิจารณาว่า
จ าเป็นต้องรับยาเป็ป (PEP) หรือไม่ โดยแพทย์จะสั่งตรวจเอชไอวี ตรวจไวรัสตับอกัเสบบี การท างาน
ของตับและไตกอ่นรับยาเป็ป (PEP) (หากติดเชื อ HIV อยู่ก่อนแล้ว จะไมส่ามารถใช้ยาเป็ป (PEP) ได้) 
หลังรับประทานยาครบ 28 วัน ตรวจเอชไอวีซ  า 1 เดือน และ 3 เดือน งดบริจาคเลือด และใช้ถุงยาง
อนามยัทุกครั งทีม่ีเพศสัมพันธ์  
 
(Undetectable = Untransmittable, U = U) ไม่เจอเท่ากับไม่แพร ่
หัวใจส าคญัของ U = U คือผู้ติดเชื อต้องกินยาต้านไวรัสเป็นอย่างดีต่อเนือ่งตรงเวลา 6 เดือนขึ นไป มี
ปริมาณเชื อเอชไอวีในเลือดเหลือนอ้ยกว่า 40-50 ตัว (ก๊อปป้ี) ต่อหนึ่งซซีีของเลือด หรือทีเ่รียกกันว่า 
“ตรวจไม่เจอ”  จึงจะไม่แพร่เชื อใหก้ับใครได้ ดงันั นการรักษาด้วยยาต้านจึงเป็นการป้องกนัที่ดทีี่สุด 
“Treatment is (the best) Prevention” 

หมายเหตุ เรื่องยา PrEP , PEP และ U=U เป็นการป้องกันในเรือ่งเอชไอวีเท่านั น ไม่ได้ป้องกันเรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืน่ๆ ซึง่ยังคงต้องเนน้เรื่องการสวมถุงยางอนามัยควบคู่เพือ่ป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืน่ๆด้วยเชน่กัน 

            ในวงประชุมของคณะอนุกรรมการคาทอลิกได้มกีารแลกเปลี่ยนประเดน็เพิม่เติมในการตระหนักถึง
การป้องกนัที่มิใช่เพียงเรื่องเอชไอวี แต่ยังรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืน่ๆด้วยเช่นกัน 
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กลยุทธ์ RRTTR 

REACH ( การคน้หากลุ่มเป้าหมาย ) 
 1. การจัดท าแผนและวิเคราะห์ชุมชน และการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 
 2. การศึกษากลุม่ย่อย ( MSM , IDU , YOUTH , Partners (Post and Negative ) 
RECRUIT ( การเข้าถึงบรกิารของกลุม่เป้าหมาย ) 
 1. การให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์                           4. การลงทะเบียนผู้รับบริการ 
 2. การให้ขอ้มูลดา้นการคัดกรองสุขภาพ                    5. บันทึกการให้บริการ 
 3. การให้เครื่องมอืป้องกนั 
TEST การบริการด้านการตรวจ และให้บริการที่เป็นมิตร 
 1. การให้บริการร่วมกับหน่วยบรกิารสาธารณสุข 
 2. การส่งเสรมิให้ผู้มีผลเลือดต่างได้รับค าปรึกษา 
 3. การให้ขอ้มูลเรือ่งการรกัษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีและโรคทางเพศสัมพันธ์ 
TREAT การให้บริการที่เป็นมิตร 
 1. การลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการ 
 2. เป็นส่วนหนึ่งกับระบบให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบสถานพักฟื้นชั่วคราว 
 3. การส่งต่อและติดตามดา้นการรักษาอย่างตอ่เนื่อง 
RETAIN การคงอยู่ในระบบ การติดตามคู่ทีม่ีผลเลือดต่าง 
1. การให้บริการผู้ทีม่ีเชื อเอชไอวีอย่างตอ่เนื่องและจัดกิจกรรมบริการดูแลสขุภาพแบบองค์รวม  
2. การท ากลุม่บ าบัด อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ 

  3.  การตรวจคดักรองร่วมกับชุมชน หรือสถานบริการในพื นที่ ท ายุทธศาสตร์ร่วม 
 

โดยให้แต่ละองค์กรภาคไีด้ร่วมกนัวิเคราะห์งานขององค์กรตนเองใน 1 ปี ที่ผ่านมา วา่สอดคล้องกับ
กรอบกลยุทธ์ RRTTR ใดบ้าง ซึ่งท าให้เห็นภาพรวมของภารกิจงานขององคก์รตนเองได้ชดัเจนขึ น 
และจากการร่วมกันแลกเปลี่ยนในวงประชุม องค์กรเครอืข่ายส่วนใหญ่ไดด้ าเนนิภารกิจงานที่
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ RRTTR  

ร่วมวิเคราะห์กิจกรรมภารกิจที่ท ามาผ่าน SWOT Analysis    
ความหมายของตัวอักษร SWOT 
   1. Strengths จุดแข็ง 
   2. Weaknesses จุดอ่อน 
   3. Opportunities โอกาส 
   4. Threats อุปสรรค 
   โดยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์ภารกิจงาน โอกาสในการพัฒนาภารกิจงาน และ
อุปสรรคความท้าทายของงานที่ท าอยู่ผ่าน SWOT  
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วันที่ 2 ของการประชุม ( 20 พฤศจิกายน 2562 ) 

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นงานภาคีเครือข่ายคาทอลิกด้านเอดส์ร่วมกัน ผ่าน 4 หัวข้อกิจกรรม 
1. สิ่งทีไ่ด้ท าไปแล้ว 
2. สิ่งทีย่ังไม่ไดท้ า 
3. สิ่งที่อยากท าตอ่ 
4. เราได้เรียนรูอ้ะไรใน 1 ปี ที่ผ่านมา 
ซึ่งจากการรวมความคิดเหน็จากผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้ขอ้มูลดังนี  

1. สิ่งที่ท าไปแล้ว 
      - ได้มกีารจดัประชุมคระกรรมการเอดส์ จ านวน 3 ครั งต่อปี 
      - ลงเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในเครือขา่ย เชน่ ที่คามิลเลียนระยอง , มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 
( ศูนย์เมอร์ซี่ ) และที่บ้านกลารา สวนสันตธิรรม ฯลฯ 
     - การจัดอบรม “ผูใ้ห้ค าปรึกษา” กับเจ้าหนา้ที่และผู้ปฎิบัติงานของภาคีเครือข่ายคาทอลิกเพื่อ
ส่งเสริมงานเอดส ์
     - ประชุมถอดบทเรียนงานเครอืข่ายคาทอลกิเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 
 

2. สิ่งที่ยังไม่ไดท้ า  
     - สื่อรณรงค์วันเอดส์โลก ผ่านกิจกรรมการวาดรูป เรียงความ จัดบอร์ด จดัเวที โลโก้ 
     - การประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรมในอุดมสาร 
     - การจัดอบรมหลักสูตร Trauma 

3. สิ่งที่อยากท าตอ่ 
    -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน เดิมเปน็วันพฤหัสบดทีี่ 30 มกราคม 2563 เลื่อนเป็น  
       วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง 
  -  อบรมต่อเนือ่งเกีย่วกับการให้ค าปรึกษาหรอืหัวข้อใหม่ๆ เชน่ อบรมหลักสูตร Trauma , การฟื้นฟูจิตใจ ,     
     ศิลปะบ าบัด ฯลฯ รวมถึงการยื่นหลักสูตรเพื่อการเก็บคะแนนสะสม 
-  การเขียนโครงการเพือ่ของบสนับสนนุด้านการอบรมจากหน่วยงานภายนอก 
-  เวทีอบรมและลงเยี่ยมดูงานที่เชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมตา่งๆ เช่นการอพัเดทเรือ่งเอดส์ตาม
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ , การอบรมเครือขา่ยชุมชนต่อเนื่อง , การเขียนโครงการร่วมกัน ฯลฯ 
 -  การเปิดพื นที่ให้แกนน าเยาวชนได้เขา้มามีสว่นร่วมในงานเครือข่ายคาทอลิก 
 -  แต่ละหน่วยงานควรส่งขอ้มูลข่าวสารอัพเดทกิจกรรมด้านเอชไอวี ในไลน์กลุ่ม 
 -  ขยายความเขม้แข็งของเครอืข่ายให้เกิดการรวมตัวกันมากยิ่งขึ น 
 -  รายงานการเงนิงบประมาณ 
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4. เราได้เรียนรูอ้ะไรใน 1 ปี ที่ผ่านมา 
  -  การท างานขององคก์รศาสนาท าด้วยความรัก ความเมตตา ทั งต่อผู้ที่เราท างานติดต่อประสานงานด้วย     
     และผู้คนที่อยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือ 
  -  เห็นถึงพลังการท างานของเครือข่ายที่มคีวามเชี่ยวชาญในแต่ละดา้น เกิดการเชื่อมโยงเปน็เครือข่าย  
     สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึง่กันและกนั 
  -  เห็นว่าเครือข่ายคาทอลิกควรเสรมิเรื่องการท างานร่วมกับภาคประชาชนในมิติตา่งๆ เช่น  
     การท างานดา้นการปกป้องคุม้ครองสิทธิ ์ฯลฯ   
  -  ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจดัการ แก้ไขของแต่ละภาคีเครือข่าย 
สโลแกนการท างานของภาคีเครือข่ายคาทอลิก “ เข้มแข็ง เติบโต เหนียวแน่น ”  
หลักการ   
          เพื่อสรา้งทัศนะคติในการท างานด้านเอดส์ ด้วยพื นฐานความรัก ความเมตตา การเคารพ
ศักดิ์ศรีของมนษุย์อย่างเทา่เทียมกัน 
เป้าหมาย   
- การสร้างแกนน าเครือข่ายร่วม เช่น หลกัสูตรอบรมแกนน า “ การใหค้ าปรึกษา ”  
    เพือ่ไปเป็นวิทยากรในพื นที่ 
- การถอดบทเรยีน การท างานด้านเยาวชนร่วมกนั 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิก ผู้ได้รับบริการภายใต้เครอืข่ายคาทอลิกเพื่อสง่เสริมงานเอดส์  

( งานขับเคลือ่นแบบรูปธรรม ) 
- การสร้างภาพลกัษณ์เครือข่ายศาสนา ( ภารกิจด้านเอดส์ ) เช่น การจดังานเอดส ์ 
     หรอืประชุมสมัชชาให้คนท างานไดพ้บปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
- การระดมทนุร่วมกนั  
- การมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมงานเอดส์ส าคัญๆ เช่นงานเอดส์ชาติ งานเอดส์โลก                       -   

---------------------จบการประชุม----------------------- 

 

อ้างอิงข้อมูล    

- ข้อมูลงานแต่ละเครือข่าย  มาจากการน าเสนอข้อมูลของผู้แทนแต่ละภาคีเครือขา่ย 
- ข้อมูลยุทธศาสตร์แห่งชาตกิารยุติเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2573 (คร่าวๆ ) 

อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 
- PrEP , PEP และ U = U อ้างอิงขอ้มูลจาก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
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ภาพการประชุมถอดบทเรียนงานด้านเอดส์เครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 

วันท่ี 19 – 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียนลาดกระบัง 
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