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รายงานผลการด าเนินงาน 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
โรคเอดส์ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ แม้ว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินงานและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด และแนวโน้มการติดเชื้อยังคงเพ่ิมขึ้นในกลุ่มประชากรที่มีอายุ
น้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยท างาน ซึ่งเป็นวัยส าคัญที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และ
ส าหรับสถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕62 พบผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ จ านวน ๓,๔๗๓ ราย เป็นเพศชาย ๒,๑๑๘ ราย เพศหญิง ๑,๓๕๕ ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 
๑.๖ : ๑ พบมากในกลุ่มอายุ ๓๐ - ๓๔ ปี ร้อยละ ๒๗.๘๑ พบปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์สูงที่สุด ร้อยละ 
๗๙.๕๐ และจากสถิติ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตอยู่ ในพ้ืนที่ อ าเภอเจริญศิลป์ ณ. ๓๐ กันยายน ๒๕
61 มีผู้ติดเชื้อ ๑๙๒ ราย ในปี ๒๕62 พบรายใหม่ จ านวน 9 ราย  จากส่วนหนึ่งได้ปรับระบบการโดยการใช้แบบ 
RRTTR.   
ดังนั้น ในการจัดระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์  มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงศักยภาพปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ทั้งในระดับบุคคลและระดับครอบครัว  โดยในปัจจุบัน พบว่า การ
ใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลงได้ ๒ ใน ๓ ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน ปี พ.ศ. ๒๕61 แต่หากใช้มาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่า การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในคู่ ได้ถึงร้อยละ ๙๖ จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมาย และลดจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เหลือน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ รวมทั้ง จะไม่
มีเด็กที่คลอดใหม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย การด าเนินการตามมาตรการนี้ จะป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้ 
๒๐,๐๐๐ คน และลดการเสียชีวิตจากเอดส์ได้ ๒๒,๐๐๐ คน ในระยะเวลา ๑๐ ปี ของการด าเนินการ   
ด้วยเหตุนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาการด าเนินงานบริการค้นหา ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่ วยเอดส์ เป็นการขับเคลื่อน
นโยบายยุติปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(HIV/STI) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2  ขึ้น     
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

-  เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในประชากรกลุ่มหมายเป้าหลักท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
- เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวั ในประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักและส่งต่อเข้าสู่บริการ  
  ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- เพ่ือติดตามกลุ่มประชากรหลักท่ีมีผลเลือดเป็นลบ ให้เข้ารักษาการตรวจเลือดซ้้าและยังคงสถานะผลลบ 
  ต่อไป 

3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  
      1.  นักเรียนมัธยมใน อ.เจริญศิลป์ จ านวน 100 คน 
      2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง (MSM TG )  
      3.  ประชากรทั่วไปที่มีความเสี่ยงและสมัครใจเข้าอบรม 
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4. ผลการประเมินโครงการ 
          ๑.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน ร้อยละ ๙๐ 
     ๒. ประชากกลุ่มเป้าหมายที่รับการตรวจเลือด รู้สถานการณ์ติดเชื้อ ร้อยละ ๑๐๐ 
     ๓. ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่น ๆ ร้อยละ ๑๐๐ 
     4.   ประชากกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามให้คงอยู่ในระบบบริการสุชภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 
 งบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘  อุดรธานี  จ านวน   23,0๐๐ บาท          
สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ส าหรับผู้เข้าอบรม 1๐0 คน x 8๐ บาท x 2 วันเป็นเงิน๑๐,๐๐๐ บาท 
-         ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าอบรม 1๐0 คน x ๕๐ บาท x 2 วัน     เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าวิทยากรแกนน ากลุ่มสายสัมพันธ์ 5 คน x 2 วัน x 300 บาท                    เป็นเงิน 3,000 บาท 
 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม และการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการภายในประเทศ 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
              ด้าเนินงานบริการค้นหา ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายยุติปัญหาเอดส์  โรงพยาบาล
เจริญศิลป์ จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 

กิจกรรม 
-         จัดอบรมและท ากิจกรรมโดยแกนน ากลุ่มสายสัมพันธ์ และบุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 - มีการแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น 
- มีการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 ช่องทาง 
- มีโครงการตรวจเลือดและรักษาทันที (Test &Treat ) 
-        ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีเลือกขนาดถุงยางที่เหมาะสม 
-        อบรมประชนชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาและน าสู่การตรวจเลือดและเข้าสู่การรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

 


