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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ   การป้องกัน  ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก   
 
การวิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนา (GAP) 

แผนยุทธศาสตร์การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2560-2573 ตั้งเป้าหมายไว้ 3 ประการ คือ ผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 1,000 ราย และลดการเสียชีวิตรายใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 4,000 ราย และลดทัศนคติ
การตีตราและเลือกปฏิบัติของประชน ในสังคม ลงเหลือไม่เกิน ร้อยละ5.8 กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น ในการ
ด าเนินงาน คือ กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM-TG)พนักงานบริการ(FSW) ผู้ใช้ยาด้วย
วิธีฉีด (PWID) และคู่ของกลุ่มประชากรหลัก  โดยใช้กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การท าให้ผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อ่ืน ซึ่งมาตรการที่ใช้ในการด าเนินงาน  คือ  
Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R)  โดยเชื่อมระบบบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่ต่อเนื่อง 
กรอบการติดตามงานในระดับหน่วยบริการ และพ้ืนที่ที่ส าคัญ คือ ความครอบคลุมของการได้รับบริการ ดังกล่าว  

การด าเนินงานในปี 2559 - 2560 จังหวัดล าพูนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.แก่หน่วยบริการ 4 
แห่ง และ ภาคประชาสังคม 1 แห่ง ด าเนินกิจกรรมตามชุดบริการดังกล่าว ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM-
TG) จ านวน 900 ราย พบว่าใน มาตรการ Reach  การเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี (รวมถึงโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์) เชิงรุก เป็นมาตรการด่านแรกที่ส าคัญ เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายให้พบ พาเข้ามาสู่ระบบบริการ จังหวัด
ล าพูนสามารถด าเนินการได้ดีตามเป้าหมาย แต่เมื่อเข้าถึงแล้วจะดึงเข้าสู่ระบบการตรวจเลือดยังด าเนินการได้ต่ า
กว่าเป้าหมาย (ร้อยละ85) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก โครงการ สปสช. (200 ล้าน)  งบประมาณได้รับล่าช้า ท าให้
องค์กรที่รับงบประมาณจ าเป็นต้องเร่งรัดการจัดกิจกรรมท าให้ขาดการวางแผนร่วมกันในระดับพ้ืนที่ พ้ืนที่ยัง
สับสน/ไม่ขัดเจน กับ ข้อตกลง ว่า ต้องการ ผลงานและตัวชี้วัดใดที่จะแลกกับงวดเงิน ,การใช้จ่ายงบฯที่หน่วย
บริการได้รับไม่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการตามกิจกรรมการให้บริการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คล่องตัว  รวมถึงยังติดขัดเรื่องระเบียบราชการอยู่  
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ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานในกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก ปี 2560 

  
กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบบริการเชิงรุก (REACH) 1355 100 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยง (RECRUIT) 243 18 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี 
(TEST) 

158 65 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจเลือด แล้วมาฟังผลการตรวจ 158 100 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจเลือด พบการติดเชื้อ เอชไอวี  50 31.70 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบการติดเชื้อ เอชไอวี เข้าสู่ระบบการดูแล
รักษา (TREAT) 

50 100 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อ เอชไอวี รับยาต้านต่อเนื่อง (Retain 
Positive) 

50 100 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ เอชไอวี เข้าสู่ระบบการ
ป้องกันต่อเนื่อง (Retain Negative) 

89 82.41 

 
ก าหนดกรอบในการวางแผน (Framework) 
 เน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยการเชื่อมโยง การท างาน
ตามบริบทของพ้ืนที่  โดยใช้กลไกเครือข่ายการท างานเอดส์ระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
สนับสนุนให้ทุกพ้ืนที่มีองค์กรที่จัดท าโครงการเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก โดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย       
มีระบบการรายงานผลที่ง่าย และสามารถใช้ติดตาม การด าเนินงานได ้
 
ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น (Task list) 

เป้าหมายระยะ 3 - 6 เดือน 
1) เครือข่ายการท างานในแต่ละระดับมีการประเมินสถานการณ์การจัดการปัญหาเอดส์ของพ้ืนที่ 
2) ทุกเครือข่ายการท างานมีแผนการจัดการปัญหาเอชไอวี เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตามสถานการณ์ในพ้ืนที ่
เป้าหมายระยะ ๙ เดือน 

1) ทุกอ าเภอมีระบบการบริหารจัดการปัญหาเอดส์และส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายระยะ ๑๒ เดือน 
1) ร้อยละ 85 ของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 
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ก าหนดกิจกรรม/โครงการในเป้าหมาย (Activities/Project) 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการยุติปัญหา

เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยกระบวนการ RRTTR ปี ๒๕๖๑ โดยกลวิธีการด าเนินการดังนี้ 
1) จัดประชุมประสานการท างาน RRTTR ของภาครัฐและภาคเอกชนให้เชื่อมโยงระบบ  
2) การจัดบริการเชิงรับและเชิงรุกในพื้นที่ ให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
3) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้อุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อ (ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น) 
4) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยการประเมินมาตรฐานการกรมควบคุมโรคด้านโรคเอดส์ปี2560 
5) สนับสนุนหน่วยบริการให้จัดบริการการตรวจรักษาอย่างครอบคลุม ต่อเนื่องเป็นไปตามแนว

ทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีประเทศไทยปี 2560 (Thailand 
National Guidelines on HIV/AIDs Treatment and Prevention 2017) 

6) การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนงานยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย
กระบวนการ RRTTR 

การด าเนินงานและควบคุมก ากับ (M&E Process) 
 เนื่องจากระบบการรายงานของส่วนกลางไม่ค่อยเสถียรและมีการปรับเปลี่ยนบ่อย จังหวัดล าพูนจึงจัดท า 
“แบบรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยชุดบริการ RRTTR จังหวัดล าพูน” โดยให้มีการ
รายงานทุกไตรมาส 
 

ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน ตามกรอบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 มิติ 

ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการประชุมประสานการท างาน RRTTR ของภาครัฐและภาคเอกชนให้เชื่อมโยงระบบ 
เพ่ือให้พ้ืนที่ใช้เป็นต้นแบบ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่ 

2. ประสานหน่วยบริการและองค์กรภาคประชาสังคมจัดเตรียมโครงการเพ่ือด าเนินการ โดยในปี 2561   
นี้มี 1 หน่วยบริการ (รพ.ลี้) และ 1 องค์กรเอกชน (กลุ่มอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ 
VCAP ) ขอรับงบประมาณจาก สปสช. ด าเนินการในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM-TG) จ านวน 400ราย 
 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. งบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และยากในการประเมินผลตามระบบ

สารสนเทศของส่วนกลาง  
2. ส่วนกลางควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการตามชุดบริการ 

Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R) ทั้งในรูปแบบของการจัดสรร (ปัจจุบันเป็นรูปแบบการเหมาจ่าย
รายหัวทั้งหน่วยบริการและองค์กรภาคประชาสังคม) และกระบวนบริหารจัดการ การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 

ผู้รายงาน : .นางบุญทิน  จิตร์สะบาย 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ. 

วัน/เดือน/ปี : .......๒๙ มกราคม ๒๕๖๑..... 
โทร   : .....๐๙๔-๘๓๐๔๙๘๗....... 

E-mail : …buntin333@gmail.com.… 
 


