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การศึกษารูปแบบกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในยุค Thailand 4.0( ปีพ.ศ.๒๕๕๘ )
บทคัดย่อ
กระบวนการการสื่ อ สารที่ ท าให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อย่ า ง
เป็นระบบ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยงเป็นงานที่ต้อง
ดาเนินการต่อเนื่อง เป้าหมายคือ ลดความหวาดวิตก สร้างความไว้ว างใจ ความน่าเชื่อถือ ความร่วมมือในการ
แก้ปัญหา โดยอาศัยกลไกการสื่อสารในรูปแบบเครือข่าย ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ก้าวเข้าสู่โลกไซเบอร์
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบกลไกในการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทักษะ
ด้านสุขภาพของกรมควบคุมโรค ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ทางานระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทบทวน รวบรวม
และวิเ คราะห์เ นื ้อ หา(Content analysis) จากเอกสารวิช าการ รายงานรูป แบบต่า งๆ และการ
สัง เกตการณ์ดาเนิน งานและเผยแพร่ข้อ มูล การดาเนิน งาน ในระหว่า งปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เกี่ย วข้อ งกับ
มาตรการ ภายใต้ย ุท ธศาสตร์ก รมควบคุม โรค ซึ ่ง เป็น ช่ว งเปลี ่ย นผ่า นเข้า สู ่ก ารด าเนิน งานตามแผน
ยุท ธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี เชื ่อ มโยงกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติฉ บับ ที ่ ๑๒ ผลการ
ดาเนินงาน จุดเด่นของกลไกการสื่อสารความเสี่ยงที่พบ คือ การสื่อสารโดยเน้นเป้าหมายตามแผนงานของ
การจัด การโครงการต่า งๆ ในการพัฒ นารูป แบบระบบบริก าร และสื ่อ สารตรงไปยัง ผู ้เ กี ่ย วข้อ งและ
หน่ว ยงานที่รับ ผิดชอบ (Stakeholders) ในรูปแบบการนาเสนอผ่า นเวทีวิช าการ ถึง นโยบาย ข้อ ขัด ข้อง
และอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในแผนงานเท่านั้น เน้นการดาเนินงานของบุคคล หน่วยงาน ที่ใช้เวลาใน
การดาเนิน การในช่ว งเวลาหนึ่ง แต่ไ ม่มีเ ป้า หมายการสื่อ สารความเสี่ย งถึง การแก้ไ ขในกลุ่ม เป้า หมาย
เพื่อ คนทั่ว ไปโดยตรง หรือ พบได้ไ ม่ชัด เจน และสัด ส่ว นยัง ไม่ม าก สรุป และเสนอแนะ พบว่า กลไกการ
สื่อ สารความเสี่ย งใช้ปัญ หาผลกระทบจากการดาเนิน งานในระดับผู้ที่ใ ห้บริการ เป็น ประเด็น หลักในการ
สื่อสารเน้นด้านการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การลด
การตีตราในกลุ่มที่เป็น ปัญหาในเชิงสัง คม แต่ไม่มีเป้าหมายสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการแก้ไขผลกระทบที่
เกิด ขึ้น ในระดับ มวลชน ๑. ควรมีก ารพัฒ นารูปแบบการสื่อ สารความเสี่ย งอย่างเป็นระบบ โดยกาหนด”
ตัว กลาง” ที่ชัด เจน ที่นาไปสู่เ ป้า หมายการสื่อ สารความเสี่ยงด้านสุข ภาพในทุก มิติคือ การป้อ งกัน ดูแ ล
รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูชี้ให้เห็นถึงการนาไปสู่การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ๒.การสื่อสารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการใช้ “สื่อ” ผลักดันการสื่อสารในระดับที่เป็นมวลชน ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (media relation)
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The Study of Mechanism Communicate and Support due to
Driving Corporation Among Government ,Non - Government
and Civil Society on Aids and STIs Network in Thailand 4.0
Abstract
The communicate processing for exchange information and synthesis of
systematization are part of risk management process. Risk communication continuously
due to goal of reducing feared worried grown up to trust cooperation to solved problems
by of mechanism communication connection among stakeholders toward cyber world.
The objective is synthesis model mechanism communication risk of management for
health literacy and health life skill DDC of AIDS and STIs among the government, non government and civil society on AIDS and STIs network in Thailand 4.0. The study of
qualitative content analysis had reviewed collected and synthesized document reporting
operation, recommendation and observation were published among 2017-2018
strategies concern measure involvement strategies DDC. It passed they were transition to
Thailand’s 20-Year National Strategy plan. To connect with the eleventh national
economic and social development plan (2012-2016). The points of highlight were goal
of management projects following their plan to develop health system model and
directed to provider, project manager or responsibilities setting (stakeholders) to
academic present model regarding policy, conflict interest and obstacle development
which unable to solve in project in period sometime to operation personal in setting,
but no goal of solving risk communication for target group who were direction general
population or not clear finding and rare proportion. Wherever the finding of risk
communication mechanism, were outcome of problems from project management on
area setting which were main issue for management communication, knowledge
development concerning implicate same direction they were reduce stigmatize in
problem groups social especially in key population. But no goal of risk communication
to solved in civil.1. Would systemically be develop risk communication model by clearly
“instrument” lead to all dimension of risk communication health goal as so as prevent,
treat and care, promote ,rehabilitate. To leading motion and change social in stakeholder
group. 2. Risk communication along with media using to drive mass communication cause
to quickly changing and effective (media relation)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสานักโรคเอดส์ วั ณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สานัก
สื ่อ สารความเสี ่ย งและพัฒ นาพฤติก รรมสุข ภาพ กรมควบคุม โรค รศ,ดร.โยธิน แสวงดี สถาบัน วิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่ กรุณาให้คาปรึกษาในการศึกษา ขอขอบคุณทีมงานสื่อสารและ
สนับ สนุน วิช าการ สานัก โรคเอดส์ วั ณ โรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัม พันธ์ ที่ใ ห้ข้อ มูล ความเห็น จากการ
ดาเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ที่ช่วยให้การศึกษาครั้งนี้ สาเร็จได้ด้วยความเรียบร้อย

ค

ง

สารบัญ
บทที่
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
1.บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่ได้รับ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบกลไกการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดรูปแบบกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในยุค Thailand 4.0
3.วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ รูปแบบการศึกษา
๓.๒ ระยะเวลาการศึกษา
๓.๓ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
๓.๔ ขั้นตอนการศึกษา
๓.๕ เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
4. ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ทางาน
ส่วนที่ 2 จุดเน้นของกิจกรรมของการดาเนินงานขับเคลื่อน
ส่วนที่ 3 ปัญหาที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องเผชิญ
ส่งผลกระทบในการดาเนินชีวิต ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ติดเชื้อเอง
5. สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ข้อจากัด
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หน้าที่
ก
ข
ค
ง
จ
๑
๑
8
๘
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๖
2๐
2๑
2๑
2๑
2๑
๒๕
25
25
25
2๗
2๗
2๘
๒๙
๓๒
๓๒
๓๒
๓๓
๓๕
๓๘

จ

สารบัญภาพ
ภาพที่
ภาพที่ ๑ แสดงนวัตกรรมของระบบการขับเคลื่อนในการควบคุมโรค
ภาพที่ ๒ แสดงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ภาพที่ ๓ แสดงการให้บริการแบบผสมผสานที่มีประสิทธิผล
ภาพที่ ๔ แสดงยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ 2560-2573
ภาพที่ 5 แสดงเป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ ๑๘ เดือน

หน้าที่
๒
๔
8
๒๘
๓๔

1

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระบวนการการสื่อสารเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ เพื่อนาข่าวสาร สาระความรู้
ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสื่ออื่น ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยรวมเอาสื่อมวลชน และมี
สื่อการกระทาในกิจกรรมเป็นการสื่อสารไปในตัวด้วย ๑ ที่ทาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ การสื่อสารในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการสื่อสารที่มีความตั้งใจส่งไปยัง
ประชาชน รากหญ้ า ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ความเสี่ ย งนั้ น ในการตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง เมื่ อ ต้ อ งตกอยู่ ใ น
สถานการณ์ความเสี่ยงที่มีได้ ตั้งแต่ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น นักการสื่อสารต้องสื่อสารออกไปให้ผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงนั้นเข้าใจ และเป็นความเข้าใจที่
ถูกต้อง โดยเริ่มจากแหล่งข่าวสารความเสี่ยงหรือผู้ส่งสารความเสี่ยง ควรมีอานาจหน้าที่โดยตรงในการให้
ข่าวสารความเสี่ยงนั้ น ๆ และต้องเป็นคนหรือหน่วยงาน ที่วางใจได้ในด้านความน่าเชื่อถื อ การสื่อสารความ
เสี่ยง2 เป็นงานที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง เป้าหมายคือลดความหวาดวิตก สร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ
ความร่วมมือในการแก้ปัญหา โดยอาศัย กลไกการสื่อสารในรูปแบบเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การ
สื่อสารในภาวะวิกฤติ ขององค์การอนามัยโลก คือการสร้างความเชื่อมั่น หรือเชื่อถือ ให้กับผู้ที่เราสื่อสาร
ความเสี่ยงด้วย(Trust) การสื่อสารความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เหตุการณ์ (Announcing early) ข้อมูลที่
สื่อสารความเสี่ยงต้องโปร่งใส ไม่ปิดบังและตรวจสอบได้ (Transparency) การสื่อสารสาธารณะที่ไม่แบ่ง
ฝ่า ย ไม่เ ลือ กสื่อ สารความเสี่ย งเฉพาะกับ คนที่เ รารัก เท่า นั้น (The public) การวางแผนการดาเนินงาน
โดยต้อ งเตรีย มพร้อ มข้อ ความที่จ ะสื่อ สารออกไป (Planning ) เตรียมผู้ที่สื่อสารความเสี่ยงต้อ งเป็นผู้ที่ มี
เครดิตน่าเชื่อถือ
หลังจากมีการปฏิวัติเทคโนโลยีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบ อินเตอร์เน็ทได้มี
บทบาทเป็ น เครื่ อ งจั ก รเศรษฐกิจ ของโลก ซึ่งเพิ่มความสามารถในการผลิ ต อันเป็นปัจจัยส าคั ญ มากของ
ความสามารถของประเทศในการปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินชีวิต เปลี่ยนแปลงโอกาสและและภัยคุกคาม
ต่าง ๆ สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะมีบทบาทต่อการตัดสินใจที่สาคัญ จะต้องมีความสามารถในการ
เข้ า ถึ ง การวางแผน 3 ในยุ ค ปั จ จุ บั น โลกก้ า วเข้ า สู่ โ ลกไซเบอร์ เ ป็ น การปรั บ ตั ว ในการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด
ความสาเร็จด้วยการใช้การสื่อสารผ่าน Social media ซึ่งเป็นเครื่องมือของภาครัฐ ต้อ งเตรีย มช่อ งทางที่จ ะ
สื ่อ สารข้อ ความทางสื ่อ ออนไลน์ หนัง สือ พิม พ์ โทรทัศ น์ และทางการพบปะสาธารณชน ( public
meeting)
การดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย 4-6 พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
เริ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านสุขภาพโลกของประเทศ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเจรจราการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง การ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น คือ
๑. การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ ๒. การส่งเสริมบทบาทนาและความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก
๓. การเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายสุขภาพและระหว่างประเทศ ๔. การเสริมสร้างระบบสุขภาพ
ให้เข้มแข็งยุติธรรมและเป็นธรรม ๕. การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรและพัฒนาข้อมูลด้าน
สุขภาพโลก โดยมีเป้าหมายคือ ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมกาหนด
นโยบายสุ ขภาพโลกและมีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก ซึ่งใกล้จะสิ้นสุดลง
ความคาดหวังของประเทศไทยต่อยุทธ์ศาตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ฉบับใหม่: ว่าจะยืนอยู่ที่จุดใด ในยุค
๔.๐ ในการพัฒนาสุขภาพโลกอย่างยั่งยืน มีการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพโลกผ่านองค์ก รระหว่างประเทศ
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ความท้าทายที่เกิดขึ้น คือ ช่องว่างขีดความสามารถของหน่วยงานด้านสุขภาพโลก บุคลากรในหน่วยงานไม่มี
ความรู้ด้านสุขภาพโลก การสร้างองค์ความรู้ ปัญหาที่พบ คือ ผู้เชี่ยวชาญไม่มีการถ่ายถอดองค์ความรู้ หรือ
เผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคนภายในหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกรับรู้ จึงควรมีการจัดทาฐานข้อมูล
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดยุท ธศาสตร์ก ารสื ่อ สารสาธารณะและ
ประชาสัม พัน ธ์อ ย่า งทั่ว ถึง และได้ผ ล เพื่อ ป้อ งกัน ควบคุม โรคและภัย สุ ข ภาพ กาหนดให้ร ะบบสื่อ สาร
สาธารณะประชาสั มพันธ์และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อการ
ป้อ งกัน ควบคุม โรคและภัย สุข ภาพ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารดาเนิน งานของกรมควบคุม โรค ปีพ .ศ. 255925637 กาหนดให้การดาเนิน งานเพื่อสร้า งกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย การทบทวนวิสัยทัศน์ และแผน
ยุท ธศาสตร์ การดาเนิน งานในช่ว งเวลาดัง กล่า ว เริ่ม ตั้ง แต่ก ารวิเ คราะห์ท างยุท ธศาสตร์ (Strategic
Analysis) วิสัย ทัศ น์ คือ “เป็น องค์ก รชั้น นาระดับ นานาชาติ ที่สัง คมเชื่อ ถือ และไว้ว างใจ เพื่อ ปกป้อ ง
ประชาชน จากโรคและภั ยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิ ศทางวิชาการ ภายในปี พ.ศ. 2563” ประกอบด้วย
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 สร้า งความร่ว มมือ และสนับ สนุน ภาคีเ ครือ ข่า ยภายในประเทศและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒ นาบทบาทการนาด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ที่เป็นหลักของประเทศ
ยุท ธศาสตร์ที ่ 4 พัฒ นาการสื ่อ สารความเสี ่ย งและประชาสัม พัน ธ์เ พื ่อ การเฝ้า ระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ยุท ธศาสตร์ที่ 5 เตรีย มความพร้ อ มและการจัด การในการป้อ งกัน ควบคุม โรคและภัย
สุขภาพตามมาตรฐานสากล
ยุท ธศาสตร์ที ่ 6 บริห ารจัด การองค์ก ารแนวใหม่ และมีก ารสื ่อ สาร ถ่า ยทอดให้ทุก
หน่วยงานทุกระดับ
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ควำมท้ำ ทำยที่สำคัญ ต่อ กำรสื่อ สำรควำมเสี่ย งในส่ว นของกำรสื่อ สำรด้ำ นโรคเอดส์แ ละโรคติด ต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ
ผู้ป่ว ยโรคเอดส์ ได้รับ การพัฒ นามาอย่า งต่อ เนื่อ งควบคู่กัน นับ หลังจากที่ มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
เกิด ขึ้น ในประเทศไทย กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข มีก ารจัด ตั้ง หน่ว ยงานหลัก ในการบริห าร
จัด การพัฒ นาด้า นนโยบาย มาตรการสู่ก ารปฏิบัติใ นเชิง วิช าการ เพื่อ สนับ สนุน การดาเนิน งานป้อ งกัน
ควบคุมและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้ส ถานบริการของภาครัฐ ให้บริการดูแลรักษา และมีภ าคประชาสังคม
เข้าร่วมดาเนินการด้วยอย่างเข้มแข็งจนเป็นที่ยอมรับชื่นชมในระดับสากล
 โรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ 8 (Sexually transmitted infection; STIs) ได้ร ับ
การจัดทาเนื้อหาแนวทางฯ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคสาขาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากสหสาขาวิชาชีพ
ตั้ง แต่ป ีพ .ศ.2531 และพัฒ นาปรับ ปรุง เนื้อ หาในปีพ .ศ.2558 เพื่อ ใช้เ ป็น ข้อ พิจ ารณาสาหรับ แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกวิธีการแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพัน ธ์ ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ได้แก่บริบท ทรัพยากร สภาวะ/ความต้องการของ
ผู้ป่ว ย/ผู้ติดเชื้อ และผู้เกี่ย วข้องในการดูแลรักษาหรือผู้เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย รวมทั้งข้อจากัดต่าง ๆ
ของสถานที่ให้บ ริการ เพื่อให้ส่งผลโดยรวมในการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ /การติดเชื้อ
เอชไอวีมีป ระสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งสาคัญต่อการดูแลคือการปรับเปลี่ยนหรือลดความเสี่ยงของผู้มารับบริการ
รวมถึงการค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อื่นที่ยังไม่มีอาการเช่น ซิฟิลิส เอชไอวีเป็นต้น
 โรคเอดส์9 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่หลังจากพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเสียชีวิตในปีพ.ศ.
2527 และแพร่ร ะบาดมาอย่า งต่อ เนื ่อ งจนถึง ปัจ จุบัน ซึ่ง ในขณะนั้น ได้ มีก ารจัด ทาองค์ค วามรู้ใ หม่ /
แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่ว ยโรคเอดส์เด็กและผู้ใหญ่ใ นประเทศไทยปีพ .ศ. 2547
ฉบับ ปรับ ปรุง ครั้ง ที่ 8 ซึ่ง เป็น ช่ว งหลัง จากมีก ารปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นาด้า นนโยบายการ
ดาเนินการเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสาหรับประเทศไทย สู่การปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุม
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยแบบองค์รวม(Holistic care) มีหน่วยงานภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมเป็นสหสาชาวิชาที่ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ในมิติรอบด้าน
ของผู้ป่ว ย เพื่อ ดูแลช่ว ยเหลือ ด้านต่าง ๆ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และส่งผล
กระทบต่อ การลดอัต ราป่ว ยด้ว ยโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ เนื ่อ งจากโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ มี
ความสัมพัน ธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งทาให้ สามารถป้องกัน ป่วยและควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้
มากกว่า 3-5 เท่า10
เนื่อ งจากกระแสของความเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาการของเทคโนโลยี ม ากมายที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว จะมีผ ลต่อการเลือกนาเทคโนโลยี มาใช้ในการป้องกันควบคุมโรค หน่ว ยงานภาคธุรกิจและ
อุต สาหกรรมจะมีความเกี่ย วข้องกับ สุขภาพมากยิ่งขึ้น ส่ง ผลต่อ กลไกการจัดการผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อ ง ความ
รวดเร็ว ของการสื ่อ สารในยุค Social media ประกอบกับ ความตื ่น ตัว ด้า นสุข ภาพ จะท าให้ข่า วสาร
สามารถเผยแพร่ไ ปได้ อ ย่า งรวดเร็ว ระบบหลัก ประกัน สุข ภาพ 11 กับ แนวคิด การลงทุน เพื่อ การส่ง เสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคให้กับประชาชนของหน่วย
บริการ การกระจายอานาจ และระดับของความตื่นตัว ของท้องถิ่น จะมีผลกระทบให้การ
ดาเนิน งานป้องกัน ควบคุมโรคพื้นฐานในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ทาให้
โรคไม่ติดต่อจะเป็น ภาระโรคที่สาคัญ ในระดับต้นๆ ในอนาคต เพราะส่งผลกระทบภาวะทางการเงิ น ของ
ระบบสุข ภาพ ความเป็ น สัง คมเมือ งมากขึ้น ท้า ทายรูป แบบการป้อ งกัน ควบคุม โรคแบบเดิม ๆ โลก
เชื่อ มโยงถึง กัน รวดเร็ว โรคระบาดก็แ พร่เ ร็ว แต่ค วามต้อ งการจะร่ว มมือ กัน ก็มีม ากขึ้น แม้อุบัติก ารณ์
โรคติด ต่อ ในภาพรวมจะลดลง แต่จ ะเป็น ประเด็น ที่ส ร้า งผลกระทบต่อ ความมั่น คง ทางเศรษฐกิจ และ
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สัง คมได้ใ นระดับ ที ่ส ูง โดยเฉพาะโรคติด ต่อ อัน ตราย การควบคุม ปัจ จัย เสี ่ย งมีค วามซับ ซ้อ นมากขึ้น
เนื ่อ งจากมี ร ากฐานของปัญ หามาจากการพัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ และค่า นิย มที ่เ ปลี ่ย นไป
นอกจากนี้บางประเด็นอาจมีผู้เสียประโยชน์ คอยขัดขวางการดาเนินงาน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นความสามารถในการใช้ทักษะต่าง ๆในการสื่อสาร ในการรับรู้ ซึ่ง
รวมถึงความเข้าใจการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม. ในสังคมที่ต่างกัน ขึ้นกับระดับความรอบรู้ และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพใหม่ 12,13 ดังนั้น ประเทศไทยจึงให้
ความสาคัญกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ14 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่ WHO ประกาศใช้ประเทศชาติ
สมาชิกให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy HL) กระทรวงสาธารณสุขไทยมีการพัฒนาสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับประชาชนกลุ่มอายุ
โรคต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงภัยสุขภาพ ด้วยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะฐานประชากร
ช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป อย่า งไรก็ต าม กรมควบคุม โรค โดยสานักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัม พัน ธ์ ได้ดาเนิน นโยบายในการพัฒ นาองค์ก รแห่ง ความรอบรู้ด้า นสุข ภาพภายใต้ยุท ธศาสตร์กรม
ควบคุม โรค โดยกาหนดเป็น มาตรการในการส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ ทุก หน่ว ยงาน มีก ารส่ง เสริม พัฒ นา
บุคลากรในหน่วยงานให้เข้าใจถึงองค์กรแห่งความรอบรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ เฉพาะโรค เป็นองค์ความรู้
ด้า นโรคเอด์แ ละโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ เพื่อ พัฒ นาองค์ค วามรู้เ ป็น คู่มือ สาหรับ การดาเนิน งานด้าน
สุขภาพ เรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV&STIs) แก่บุคลากรสาธารณสุข

ภำพที่ 2 แสดงแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
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ควำมเชื่อ มโยงระหว่ ำ งยุท ธศำสตร์ช ำติร ะยะ 20 ปี และแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชำติ
ฉบับ ที ่ 12 เพื ่อ กำรสื ่อ สำรควำมเสี ่ย งภัย สุข ภำพด้ำ นโรคเอดส์แ ละโรคติ ด ต่อ ทำงเพศสัม พัน ์ธ์
ในยุค Thailand 4.0
ดัง ที ่ท ราบว่า จากความเปลี ่ย นของสภาพสัง คม และสภาพแวดล้อ มมีเ ทคโนโลยี
เปลี่ย นแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยยัง มีจุดอ่อ นในเชิง โครงสร้างหลายด้าน ทั้ง ด้า นเศรษฐกิจ สัง คม และ
การเมือ ง จุด อ่อ นและการบริห ารจัดการที่ข าดประสิทธิภ าพ และความโปร่ งใส จึง ส่ง ผลให้ป ระเทศไทย
ต้องเผชิญกับ แรงกดดัน และความเสี่ย งมากขึ้น ภายใต้ส ถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์มีความเข้มข้นขึ้น
โดยที่การเคลื่อนย้ายของประชากร สินค้าและบริการต่าง ๆ เงินทุน เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูล ข่าวสาร
ต่า ง ๆ ที่เ ป็น ไปอย่า งเสรี ส่ง ผลให้ก ารแข่ง ขัน ในตลาดโลก มีค วามรุน แรงเพิ่ม มากขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง
ตลอดเวลา ขณะเดีย วกัน ความเสี่ย งและข้อ จากัด ที่เ กิด จากสภาพภูมิอ ากาศที่มีความผันผวนรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตและการดาเนินธุรกิจ รวมถึงกฎเกณฑ์และกฎระเบียบในสังคมโลก
มีค วามเข้ม งวดมากขึ้น ในเรื่อ งของสิ่ง แวดล้อ ม สิท ธิม นุษ ยชนและกฎระเบีย บต่า ง ๆ ทางด้า นการเงิน
เงื่อ นไขดัง กล่า ว จึง เป็น แรงกดดัน ให้ป ระเทศไทย ต้อ งมีก ารปรับ ตัว และแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงโครงสร้า ง
ควบคู่ไ ปกับ การสร้างกลไกเชิงรุก เพื่อ ให้เ ป็น ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดัง นั้น จึง กาหนดยุทธศาสตร์
ชาติร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)15 ประกอบด้ว ยแผนปฏิบัติก ารตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ
(Roadmap) ใช้ใ นการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาประเทศสู่ค วามมั่น คง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน การพัฒ นาประเทศ
อย่า งยั่ง ยืน ตามหลัก ธรรมาภิบ าล เพื่อ ใช้เ ป็น กรอบในการจัดทาแผนต่า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งบูร ณาการกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติเป็นแผนงาน/โครงการ ในช่วง 5 ปี ซึ่งระบุแผนปฏิบัติการและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
เพื่อ ให้เ กิด เป็น พลัง ผลัก ดัน ร่ว มกัน ไปสู่เ ป้า หมาย เสริม จุด แข็ง ให้เ อื้อ ต่อ การพัฒ นาประเทศให้บ รรลุ
ซึ ่ง เป้า หมายการสร้า งและรัก ษาไว้ซึ ่ง ผลประโยชน์แ ห่ง ชาติ โดยสาระ ส าคัญ ของยุท ธศาสตร์ช าตินี้
ประกอบด้ว ย เป้า หมายของชาติที่ค นไทยทุก คนต้อ งการบรรลุร่ว มกัน รวมถึง นโยบายแห่ง ชาติแ ละ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็น แนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน ต้องมุ่งดาเนินการไป
พร้อ มกัน เพื่อ ให้ป ระเทศไทยมีค วามมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน ในด้ า นการเมือ งภายในประเทศ การเมื อง
ต่า งประเทศ เศรษฐกิจ สัง คมจิต วิท ยา การทหาร วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก ารพลัง งาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สร้ า งความสุข ของคนไทย
สัง คมมีความมั่น คงเสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใ นระบบ กรอบแนวทางนโยบาย
แห่งชาติ ที่สาคัญ คือ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียมกันทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 เสริม สร้า งความมั่น คงของสถาบัน หลัก และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ปฏิร ูป กลไกการบริห ารประเทศและพัฒ นาความมั่น คงทางการเมือ งขจัด คอร์รัป ชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
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1.3 การรัก ษาความมั่น คงภายในและ ความสงบเรี ย บร้อ ยภายใน ตลอดจนการบริห าร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
1.4 การพัฒ นาระบบกลไกมาตรการและความร่ว มมือระหว่า งประเทศทุก ระดับและรั กษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 การพัฒ นาเสริม สร้า งศัก ยภาพ การผนึก กาลัง ป้อ งกัน ประเทศการรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อ มแห่ง ชาติ และระบบบริห ารจัด การภัย พิบัติ รัก ษา
ความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคง และพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ ำเทียมกันทำงสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก ในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกัน การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้าให้ มีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัว ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริ หารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม และเป็นสากล
6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
๖.๗ ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนงาน/โครงการ ในช่วง 5 ปี ให้มีการประเมิ นผลของการ
ดาเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี กรมควบคุมโรค กาหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารความ
เสี่ยงภัยสุขภาพรอบด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีแนวทางการ
พัฒนา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และ
ส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นต้น
กำรสื่อสำรควำมเสี่ยงโรคและภัยสุขภำพ และกำรพัฒนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เป้า หมายตามยุท ธศาสตร์ที่ 1 กรมควบคุม โรคกาหนดแนวทาง มาตรการ เฝ้า ระวัง และ
ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ เฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การวิจัย พัฒ นา ปัจจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นปัจจัยต้น ปัจจัย เอื้อ ปัจจัยเสริม และพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติก รรม การสื ่อ สารความเสี ่ย งและประชาสัม พัน ธ์ผ ่า นช่อ งทางต่า ง ๆ ที่ห ลากหลาย พั ฒ นาภาคี
เครือข่ายที่เ กี่ย วข้อง พัฒ นาระบบสื่อสารความเสี่ ย งฯ เช่น การบริห ารบุคลากร ฯลฯ การบริห ารจัดการ
ภาพลักษณ์ การประเมินผลการดาเนินงาน กระบวนการการสื่อสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องส่งข้อมูลที่
แม่น ยา ทัน เวลา ให้กับ ผู้รับ สารและผู้มีส่ว นได้ส่ว ยเสียหลัก ๆ ไม่ว่า จะเป็น ผู้ที่อ ยู่ภ ายนอก หรือ ภายใน
องค์กรก็ตาม ในกลุ่มสื่อมวลชน วิธีการสื่ อสารหลัก คือ การให้ข้อมูล สร้างความบั น เทิง สร้างมติมหาชน
และการได้ส่วนแบ่งของผู้อ่านสื่อมวลชน มองว่าตนเองเป็นผู้พิทักษ์ข่าวสาร สื่อต้องการความแม่น ยาและ
ความสนใจจากผู้อ่า น/ผู้ช ม สื่อ จากประสบการณ์ด้า นลบ สื่อ มีโ อกาสรับ ข้อ มูล ข่า วสารมากเกิน ความ
จาเป็น สื่อต้องเผชิญกับ เส้น ตายและข้อจากัดด้านพื้น ที่และเวลา (ข้อมูล ควรชัด และควรมีเ อกสารให้แ ก่
สื ่อ มวลชน) สื ่อ ต้อ งการบทความพิ เ ศษ หรือ แนวโน้ม เป็น ที่ท ราบกัน ดีแ ล้ว ว่า การสื ่อ สารความเสี่ย ง
โดยทั่ว ไป เน้น วิธีก ารที่แ ยกตามกลุ่ม เป้า หมาย และลัก ษณะของข่า วสารที่เ ฉพาะเจาะจง ในด้า นการ
สื่อ สารความเสี่ย งเรื่อ งโรคเอดส์ และโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ มีเ ป้า หมายการสื่อ สารที่ นาไปสู่ก ารยุติ
ปัญ หาเอดส์ภ ายในปี พ.ศ.2573 กล่า วคือ ไม่มีเ ด็ก ติดเชื้อเอชไอวีแรกเกิด การติดเชื้อ รายใหม่น้อยกว่า
ปีล ะ 1,000 คน ผู้ติด เชื้อ เอชไอวีทุก คนเข้า ถึง การรัก ษาด้ว ยยาต้า นไวรัส ฯ เพื่อ ลดการตายเนื่อ งจาก
เอดส์ ให้ได้ปีล ะ 4,000 ราย และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ ติดเชื้อฯ และประชากรหลัก บรรลุ
ตามนโยบายและแผนยุท ธ์ศ าสตร์แ ห่ง ชาติใ นการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาเอดส์พ .ศ. 2560-257316
และความพยายามในการแก้ ปัญหาเอดส์ ของประเทศไทย ตามกรอบแนวทางการปฏิ บัติงานเร่งรัดการยุติ
ปัญ หาเอดส์ใ นประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2562 มุ่ง เน้น การให้ บ ริก ารแบบผสมผสานที่มีป ระสิท ธิผ ล
และเชื่อมโยงการป้ องกัน การชักชวนเข้าสู่ร ะบบบริการการคัด กรองและตรวจเอชไอวี การรักษาด้ว ยยา
ต้านไวรัส ในผู้ที่พบผลเลือดบวก และการคงอยู่ในระบบดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง (Reach–Recruit-Test
–Treat- Retrain) เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายการดาเนินงานนั้น ต้ องอาศัยความร่วมมือจากองค์กร และภาคี
เครือ ข่า ยทุก ภาคส่ว น ทั้ง ภาครัฐ ภาคประชาสัง คม องค์ก ร พัฒ นาเอกชน ภาควิช าการ องค์ก รระหว่าง
ประเทศ และผู้แทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์แห่งประเทศไทย
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ภำพที่ 3 กำรให้บริกำรแบบผสมผสำนที่มีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
๑. เพื ่อ ศึก ษารูป แบบกลไกในการสื ่อ สารความเสี ่ย ง ที ่ด าเนิน การด้า นโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๒. เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการสื่อสาร
๓. เพื่อ จัด ทาข้อ เสนอในการปฏิรูป การสื่อ สารความเสี่ย ง ที่ดาเนิน การด้า นโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ขอบเขต
ศึกษาข้อมูลที่มีหลักฐานต่าง ๆ เผยแพร่ผลการดาเนินงาน เป็น ข้อ มูล ย้อ นหลัง จนถึง ปีพ .ศ.
2561 ภายใต้น โยบายและแผนยุทธ์ศ าสตร์แ ห่ง ชาติใ นการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2557 2559 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ 2560-2573 เป้าประสงค์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับ ภาพลัก ษณ์ค วามเข้า ใจ เสริม สร้า งความเข้ ม แข็ง ระดับ บุค คล ครอบครัว ชุม ชน รวมทั้ง กลไกการ
คุ้ม ครอง สิท ธิ์ ยุท ธศาสตร์ป้อ งกัน และควบคุมโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ขยายความครอบคลุมและเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การป้อ งกัน และรับ การตรวจรัก ษารวมทั้ง การใช้ถุง ยางอนามัย ในเยาวชนกลุ่ม เป้า หมายต่า ง ๆ และ
กรอบแนวทางการปฏิบัติการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2562 กรมควบคุมโรค
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กลไกในการสื่ อสารความเสี่ ย งด้ านโรคเอดส์แ ละโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ หมายถึง
รูป แบบหรือ ระบบที่มีการขับเคลื่ อนหรื อดาเนิน การสื ่อ สารความเสี ่ย งด้า นโรคเอดส์แ ละโรคติด ต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
2. พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแล้วส่งผลต่อสุขภาพของ
บุคคลนั้น ๆ เอง
3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง
3.1 การที่ได้รั บ การถ่ ายทอดและผู้ มีส่ ว นร่ว มสร้า งให้ เ กิด ความสามารถเหล่ านี้ ก็จ ะ
กลายเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการภาวะเงื่อนไขทางสุขภาพของเขา ให้สามารถเข้าถึงและ
เกาะติดกับข้อมูลข่าวสารและบริการ มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและเจรจาต่ อรอง และ
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เข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีการเปลี่ยนแปลงในความสามารถเหล่านี้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มสุขภาพ
บางคนมีความรู้และทักษะในการจัดการตนเองดี แต่บางคนมีการแสวงหาข้อมูลน้อย และมีการสื่อสารเพื่อ
ปรึกษาหารือกันน้อย
3.2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 14 แปลนิยามของ องค์การอนามัยโลก(WHO) โดยใช้
ชื่อว่า “ความแตกฉานทางสุขภาพ” ทักษะต่าง ๆ ทางการรับรู้ และทางสังคม ซึ่ง เป็นตัวกาหนดแรงจูงใจและ
ความสามารถของ บุคคลในการเข้าถึง เข้าใจและใช้ข้อมูลในวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและบารุงรักษาสุขภาพ
ของ ตนเองให้ดอี ยู่เสมอ
4. เครือข่าย หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง หรือกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือหน่วยงาน องคกรที่
มีความสมัครใจ (ได้แก ติดตอสื่อสาร ประสาน ทากิจกรรม หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ) โดย มีการ
จัดรูปแบบการจัดการใหเชื่อมโยงประสานกัน ภายใตจุดมุงหมายหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน โดยที่
ตางฝายยังคงมีความเปนอิสระตอกัน
 เครือข่ายระดับประเทศ หมายถึง ภาคีเครือขายที่มีการจัดตั้งและดาเนินการใน
ระดับประเทศ เชน กระทรวง กรม หนวยงานอิสระภายใตการกากับของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน สมาคม มูลนิธิ เครือขายสื่อมวลชน สานักงานป้องกันควบคุมโรค ๑๒ เขต สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง สานักอนามัย สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สานักอนามัยเจริญพันธ์
โครงการโรคเอดส์สภากาชาดไทย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นตน
 ระดับนานาชาติ หมายถึง ภาคีเครือขายที่มีการจัดตั้งและดาเนินการระหวางประเทศ
เชน องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO ) กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ
(United Nations Children Fund: UNICEF) จังหวัดหรืออาเภอหรือพื้นที่ที่เทียบเทาชายแดนของประเทศ
เพื่อนบาน (เชน แขวง มณฑล ฯลฯ) องคกรเอกชนที่ไดรับเงินสนับสนุนจากตางประเทศ เชน มูลนิธิรักษไทย
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ เปนตน
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้รูปแบบไปสู่การปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การสื่อสารความเสี่ยง ที่ดาเนินการด้านโรค
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๒. ได้มาตรการและกลไกในการสื่อสารสอดคล้องและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหา
สะท้อนจากข้อมูลด้านระบาดวิทยา โดยเฉพาะในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์ กับชาย
๓. แผนงานด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในการขับเคลื่อนงาน เพื่อมุ่งผลในการปรับพฤติกรรมในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากปัญหาการเลือกนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในการ
นามาใช้ใ นการป้อ งกัน ควบคุม โรค ของหน่ว ยงานภาคธุรกิจและอุต สาหกรรม ส่ง ผลต่อ กลไกการจัดการ
ของผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ความรวดเร็ว ของการสื่อ สารในยุค Social media ประกอบกับ ความตื่น ตัว ด้า น
สุข ภาพ จะทาให้ข่า วสารสามารถเผยแพร่ไ ปได้ อ ย่างรวดเร็ว ระบบหลัก ประกัน สุข ภาพ กับ แนวคิด การ
ลงทุน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้กับประชาชนของหน่วยบริการ ความเป็ นสังคมเมืองมากขึ้น
ท้าทายรูปแบบการป้องกันควบคุมโรคแบบเดิม ๆ โลกเชื่อมโยงถึงกันรวดเร็ว ความต้องการจะร่วมมื อกันก็
มีมากขึ้น แม้อุบัติการณ์โรคติดต่อในภาพรวมจะลดลง แต่จะเป็นประเด็นที่สร้างผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และสัง คมได้ใ นระดับ ที่ส ูง การควบคุม ปัจ จัย เสี ่ย งมีค วามซับ ซ้อ นมากขึ้น เนื่อ งจากมี
รากฐานของปัญ หามาจากการพัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ และค่า นิย มที่เ ปลี่ย นไป นอกจากนี้ บาง
ประเด็น อาจมีผู้เ สีย ประโยชน์ คอยขัด ขวางการดาเนิน งาน จากการทบทวนผลการดาเนิน งานร่ว มกับ
ค้น คว้า ข้อ มูล จากงานวิจัย และเอกสารวิช าการที่เ กี่ย วข้อ ง พบว่า ประเทศไทย มีก ารนาแนวคิด การวาง
ยุทธศาสตร์มาปรับใช้ในการดาเนินการวางแผนงานแก้ไขปัญหามาเป็นระยะอย่างต่ อเนื่อง ซึ่งนามาสู่การ
กาหนดกรอบแนวคิด และประเด็น การวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ในกรณีก ารศึก ษารูป แบบกลไกการสื่อ สาร
ความเสี่ย งด้านโรคเอดส์แ ละโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พันธ์ ผู้ศึก ษาได้ท บทวนวิวัฒ นาการการวางแผนงาน
โครงการ ตลอดจนพัฒนาการที่นามาสู่ การกาหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสาคัญเชื่อมโยงกัน กับการมีส่วน
ร่วมชองภาคีเครือข่ายในการพัฒนากลไกการสื่อสารฯ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษารูปแบบ ดังนี้
๑.แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบกลไกการสื่อสารความ
เสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์
๒.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓.กรอบแนวคิดรูปแบบกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในยุคThailand 4.0
๑.แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์รูปแบบกลไกกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงด้ำนโรค
เอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
๑.1 แนวคิด ยุท ธศำสตร์กำรดำเนิน งำนให้เ กิด กลไกกำรขับเคลื่อ นเครือ ข่ำ ยควำมร่ว มมือ
การจัดทาแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ในระหว่างปีพ.ศ.๒๕๔๐ -๒๕๔๔ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่ง ได้เปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเสี่ยงมาเป็นกลุ่มประชาชนทั่ว ไป คือครอบครัว
และชุมชนมากขึ้น เริ่มมีแผนที่ใช้นโยบายสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งเน้นการแก้ไขด้วยรูปแบบการดาเนินงานมากขึ้น
โดยกระจายงานไปตามกระทรวงต่าง ๆ ดาเนิน การเองในรูป ของแผนพัฒ นาต่าง ๆ และนามาสู่การวาง
แนวทางการใช้แ ผนเป็น เครื ่อ งมือ ในการบริห ารงาน ให้เ กิด การปรับ วิส ัย ทัศ น์เ ชื่อ มโยงปัญ หาและ
ยุท ธศาสตร์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ปัญ หาเอดส์เ ข้า กับ แผนงานโครงการต่า ง ๆ รวมทั้ง การประสาน กิจ กรรมใน
แผนพัฒ นาด้านต่าง ๆ โดยเสริมศักยภาพของแผนงานโครงการในแผนเหล่านั้น จนสามารถปรับทิศทาง
เข้ามาสู่พลวัตรของยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นได้อย่าง
มีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่ง แม้ว ่า ในระยะแรกที่มีก ารปรับ แนวทางการดาเนิน งานนั้น จะเป็น จุด อ่อ นของการ
ปรับ ตัว ของผู้ดาเนิน นโยบาย ในการถ่า ยทอดการจัด ทาแผนงานโครงการให้กับ เครือ ข่า ย แต่ก ารจัด ทา
แผนงานโครงการได้ใ ห้ค วามสาคัญ กับ หน่ว ยงานระดับ เขต คือ สานัก งานควบคุม โรคติด ต่อ เขต ให้เ ป็น
ผู้ดาเนิน งานในการหากลวิธีรูป แบบต่าง ๆ รวมทั้งวิธีพัฒนาดัชนีชี้ วัดด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ใน
การน าไปใช้ค่อ นข้า งมาก มีก ารกระจายอานาจการตัด สิน ใจ ซึ่ง มีอิส ระในวิธ ีคิด พัฒ นาหารูป แบบที่
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เหมาะสมกับ ปัญ หาที่เ กิด ขึ้น ในพื้น ที่ โดยขึ้นอยู่กับ ศัก ยภาพและหน่ว ยงาน โครงการมีการดาเนินงานใน
ลัก ษณะเครือ ข่า ย ซึ่ง จ าเป็น ที่ต้อ งมีก ารประสานงานกับ หน่ว ยงานต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง ในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข โครงการเปิดโอกาสสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นเครือข่ายทาง
วิช าการระดับ ภูมิภ าค ผู้เ ชี่ย วชาญด้านการติดตามประเมินผล เป็น ที่ป รึก ษาฯ ทาให้มีโ อกาสเรีย นรู้และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับเขต/ภาค
ในการประชุม นานาชาติเ รื่อ งโรคเอดส์ใ นภูมิภ าคเอเซีย และแปซิฟิก ครั้ง ที่ ๖ ระหว่า ง
วัน ที่ ๕ - ๑๐ ตุล าคม ๒๕๔๔ ที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ซึ่งกัน และกัน ระหว่างผู้ทางาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ในแต่ล ะพื้นที่ได้ ซึ่ง การประชุมครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ของไทยทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ได้รับ เชิญให้เข้าร่ว มประชุมด้วย โดยโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ( UNAIDS) ได้ยกย่อง
ว่า ประเทศไทยมีโ ครงกำรแก้ไ ขปัญหำเอดส์ที่ชัดเจน จนประสบควำมสำเร็จในกำรลดอัตรำผู้ติดเชื้อ
รำยใหม่ และสำมำรถเป็นรูปแบบตัวอย่ำงให้กับประเทศอื่นได้ การดาเนิน โครงการในเวลาต่อมา ยังคง
สามารถดาเนิน งานแผนงานได้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ม าอย่า งต่อ เนื่อ ง เมื่อรัฐ บาลประกาศใช้พ .ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ เกี่ย วกับนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
สาหรับ ทุก ฝ่า ยในสัง คมขึ้น ในปีพ .ศ.๒๕๕๐ โดยใช้เ ป็น กรอบในการดาเนิน นโยบายและยุท ธศาสตร์ด้าน
สุขภาพในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง สนับ สนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่ว มที่เอื้อต่อ
สุข ภาพ ที่ผ่า นมาเมื่อ พูดถึงนโยบายสาธารณะ มัก เป็น การถ่ายทอดจากบนลงล่า ง จากส่ว นกลางสู่พื้นที่
และเป็น นโยบายที่เ ป็น ทางการ ประชาชนเป็น แค่รับ ผลการดาเนิน การจากรัฐ เท่า นั้น แต่เ มื่อ ประเทศ
พัฒ นาประชาธิป ไตยมากขึ้น ทุก คนต้อ งมีส ่ว นร่ว มในการบริห ารบ้า นเมือ งมากขึ้น ในทุก เรื่อ ง ทุก มิติ
ประชาชนในทุก ภาคส่ว นของสัง คม ควรต้อ งมี แ ละได้ร ับ โอกาสร่ว มในกระบวนการพัฒ นานโยบาย
สาธารณะอย่างกว้างขวาง ในด้านการขยายงานสิทธิมีสาระบัญญัติเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพอยู่ ๘
มาตรา (มาตร ๕ - ๑๒) ซึ่งจะขอกล่าวถึงมาตรา ๗ ที่ว่า “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วน
บุคคล ผู้ใดจะนาไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทาให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้น เป็นไป
ตามความประสงค์ของบุคคลนั้น โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผู้ใ ดจะอาศัย อานาจหรือ สิท ธิต ามกฎหมายว่า ด้ว ยข้อ มูล ข่า วสารของราชการ หรือ กฎหมายอื่น เพื่อ ขอ
เอกสารเกี ่ย วกับ ข้อ มูล ด้า นสุข ภาพของบุค คลที ่ไ ม่ใ ช่ข องตนด้ว ยเหตุผ ลว่า เพื ่อ ป้อ งกัน บุค คลที ่อ้า ง
กฎหมายไปขอรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้อื่นไม่ได้ ”
๑.๑.๑ การกาหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๒ ประการ คือ
(๑) เพื่อ ให้บุค คลรอบข้า งและสัง คมมีค วามเข้า ใจและยอมรับ ผู้ติด เชื้อ ผู้ป่ว ยเอดส์
และครอบครัว เพื่อ ให้อ ยู่ร่ว มกัน อย่า งปกติสุข ปฏิบัติตั ว ได้เ หมาะสม โดยไม่มีก ารรัง เกีย จ และไม่มีก าร
ละเมิดสิทธิอันเนื่องจากโรคเอดส์
(๒) เพื่อ ให้ผู้ติด เชื้อ ผู้ป่ว ยเอดส์แ ละครอบครัว สามารถเข้า ถึง บริก ารให้คาปรึก ษา
และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
โดยนโยบายและมาตรการนี้ ได้กาหนดกลไกและคณะกรรมการ และจัด สรรภารกิจ
บทบาท หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้รับผิดชอบ โดยแบ่ง เป็น ๒ ด้าน คือ ด้านบริการสังคมและด้านการ
สาธารณสุข โดยในด้านบริการสังคมเน้นพัฒนากลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็น ๓ แผนงานรอง ซึ่งมี ๒ แผนงาน
รองที่สาคัญ และเชื่อมโยงกับการให้ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แก่ประชาชน คือ
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
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เป้า หมายหลัก คือ ดาเนิน การให้ค นและครอบครัว มีทัก ษะในการป้อ งกัน และและแก้ไ ขปัญ หาเอดส์ มี
ความเข้มแข็งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีภารกิจที่เอื้อ
ต่อการเสริมสร้างศักยภาพของคนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มีเป้าหมาย
หลั ดาเนินการให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อเอดส์ บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในเรื่องทักษะชีวิต การให้คาปรึกษาเยาวชน
๑.๑.๒ การจัด ทายุทธศาสตร์ก ารดาเนินงานของกรมควบคุมโรค มุ่งเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน
และเปนไปในทิศทางที่กาหนด ตามกลวิธี นโยบายและแผนยุท ธ์ศ าสตร์แ ห่ง ชาติใ นการป้อ งกัน และแก้ไข
ปัญ หาเอดส์ ปีพ .ศ.2557 - 2559 ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ได้ คั ด เลื อ กยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
การศึกษา ซึ่งสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค7 จัดทาขึ้นตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก
ในระหว่างปีพ.ศ. 2554 – 2558 .ในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพด้านเอชไอวี
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับภูมิภาค ในด้านการป้องกัน การดูแลรักษา และสนับสนุนมุ่งสู่เป้าหมายใน
ลดการติดเชื้อเอชไอวี เพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษา ให้ระบบมีความเข้มแข็ง และท้าทายกับสภานการณ์การ
ระบาดแก่ภาครัฐ ประชาสังคมและเครือข่ายความร่วมมือ
๑.๑.๓ การจัดทายุทธศาสตร์ก ารดาเนินงานของกรมควบคุมโรค ปีพ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ที่
นามาพิจารณา ประกอบด้วยยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและ
นานาชาติ และ ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศ
และนานาชาติ ประกอบด้วยเปาประสงค์หลัก ๒ ด้านดังนี้
เปาประสงคที่ 1.1 ภาคีเครือขายระดับประเทศและนานาชาติร วมมือเพื่อพัฒนา
งานดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องคือ
1.1.1 สนับสนุน สงเสริมใหภาคี เครือขายมีกลไกการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
งานดานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
1.1.2 สรางศักยภาพบุคลากรของกรมฯ ใหมีความสามารถในการบริหาร จัดการ
เครือขาย
เปาประสงคที่ 1.2 ภาคี เครือขายระดับพื้นที่ (ทั้งภาคสาธารณสุ ขและนอกภาค
สาธารณสุข : Health & non- health sector) มีเปาหมายรวมกันและรวมดาเนินงานเฝาระวังปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องคือ
1.2.1 สงเสริม ผลักดันภาคีเครือขาย ระดับพื้นที่ใหสามารถดาเนินงานเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไดตามมาตรฐาน หรือมาตรฐานกรมควบคุมโรคหรือมาตรฐานสากล
1.2.2 สงเสริ ม ผลั ก ดั น ใหภาคี เครื อ ขายระดั บ พื้ น ที่ ร วมมื อ เพื่ อ การบั ง คั บ ใช
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการลดปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
1.2.3 สงเสริมภาคีเครือขายใหเกิดแรงจูงใจ เพื่อขับเคลื่อนงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1.2.4 สงเสริม ผลักดันใหภาคี เครือขายทาใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการ
เฉพาะโรคและภัยสุขภาพ (การใหบริการวัคซีนฯลฯ)
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธเพื่อการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เปาประสงคที่ 4.1 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ในการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
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4.1.1 พัฒนารูปแบบการตอบโตขอมูล ขาวสารที่สามารถตอบสนองไดอยางรวด
เร็วตอขาวที่มาจากทุกชองทาง
4.1.2. ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และผลงานวิ ช าการด านสื่ อ สารความเสี่ ย งและประชา
สัมพันธ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปนศูนยเชี่ยวชาญดานการ
สื่อสารความเสี่ยง และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.1.3. พัฒนาสื่อและชองทางการสื่อสารที่ตรงกับความตองการของกลุ มเปาหมาย
และเพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกในเครือขายฯ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4.1.4. ขยายและพัฒนาเครือขายการสื่อสารความเสี่ยงและการเฝาระวัง /ตอบโตข
อมูล ขาวสารดานโรคและภัยสุขภาพ ในชุมชนและภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มการถายทอดองคความรูด านสื่อ
สาร ความเสี่ยงฯ และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายทั้งในและตางประเทศ
4.1.5. พั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ (Competencies) ดานสื่ อ สาร
ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ
เปาประสงคที่ 4.๒ กรมควบคุมโรคมีภาพลักษณที่ดี
4.2.1 การบริหารจัดการภาพลักษณอยางมีประสิทธิภาพ
1.๒ แนวคิดนโยบำยข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพในยุค Thailand ๔.๐
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มา ๔ ระยะ
ระยะที่ ๑ มีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 เน้นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยด้านเกษตรกรรมมีการส่งออก สินค้าการเกษตรไปยังต่างประเทศ
ระยะที่ ๒ อุตสาหกรรมเบา มีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรม
เบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
ระยะที่ ๓ อุตสาหกรรมหนัก มีการใช้โมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
หนัก เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
โมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถทาให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักจากการเป็น
1) ประเทศที่มีรายได้ขนาดปานกลาง (Middle Income Trap)
2) ความเหลือมล้าของการกระจายรายได้ (Inequality Trap)
3) ความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)
ระยะที่ ๔ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการใช้โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคั่ง และยั่งยืน พัฒนาจากประเทศที่มี
รายได้ขนาดปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมที่
ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Innovation Drive Economy) ต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สาคัญ ได้แก่
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
๒) เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ว ยอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ว ย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
โมเดลประเทศไทย 4.0 จะประกอบด้ ว ยกลไกในการขั บ เคลื่ อ นความมั่ น คั่ ง
(Engines of Growth) เพื่อสามารถพัฒนาประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคั่งได้ คือ กลไกลกำรขับเคลื่อนด้ วย
นวั ต กรรม กลไกกำรขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยกำรสร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว ม และกลไกกำรขั บ เคลื่ อ นที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงที่แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีวำงไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่
ไปกับ การเชื่อมโยงกับ ประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่ อนผ่ านกลไก
“ประชารัฐ” สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจากประเทศไทย 4.0 คือ
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- สั งคมไทย 4.0 เป็นสั งคมที่มีความหวัง เปี่ยมสุ ข มีความสมานฉันท์ มีความ
พอเพียง เกิดความ เท่าเทียม ความเหลือมล้าอยู่ในระดับต่า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
- คนไทย 4.0 การศึกษาที่มีคุณภาพดี ได้รับสวัสดิการทางสังคมตลอดทุกช่วงชีวิต
เป็นคนทันโลก เทคโนโลยี อยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อให้โลกน่า
อยู่ขึ้น
- เกษตรกร ๔.๐ เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers)
- SME ๔.๐ สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ
- อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
- กลุ่ ม จั ง หวั ด 4.0 มี ก ารกระจายความเจริ ญ ทั่ ว ประเทศ เศรษฐกิ จ ขยายตั ว
Thailand 4.0
นอกจากนี้ รัฐบาลได้กาหนดให้มีการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) ลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถแข่งในเวทีระดับโลก ประกอบด้วย
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
- อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ (Smart Electronics) Thailand 4.0
สังคมไทย 4.0 คนไทย 4.0 เกษตร 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 SME 4.0 กลุ่มจังหวัด 4.0 4.0 3
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology)
- อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
กลุ่ ม ที่ 2 อุ ต สาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันในอนาคต ประกอบด้วย
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Bio chemicals)
- อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบจงจร (Medical Hub)
โดยจาก 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โมเดล
ประเทศไทย 4.0 เป็ น การขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จชุ ด ใหม่ ด้ ว ยการแปลงความได้ เ ปรีย บเชิง
เปรียบเทียบของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจั ย และพัฒ นาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่ ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวิตภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med)
3. กลุ่ มเครื่ องมืออุป กรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart Devices,
Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่ ม ดิ จิ ทั ล Internet of Things ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และเทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตั ว (Digital
Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
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5. กลุ่ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒ นธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High
Value Services)
ซึ่งในที่นี้ ขอกล่ าวถึงการพัฒ นาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ มสาธารณสุข
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้น โดยมี Roadmap ในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การแพทย์ เพื่อผลักดันให้เป็นเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568 โดยสรุปปัจจัย
ที่จะต้องเติมให้เต็ม (Missing Links) ในส่วนของการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ คือ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค
ประเด็น ท้า ทายที่ส่ง ผลกระทบต่อ การบรรลุเป้าหมาย ทั้ง นี้ ความท้า ทายที่สาคัญ ในการ
บรรลุเป้าหมาย คือ มำตรฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพในปัจจุบันมีข้อมูลหลำยระดับ (Multiple
layers) และมีควำมซับซ้อนมำก ผู้รับบริการข้อมูล ซึ่งแบ่งตามระดับของกลุ่มเป้าหมาย เป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่ม ประชำชนทั่ว ไป ใช้ม าตรการบังคับ ใช้ด้ว ยกฎหมาย การรณรงค์ให้ค วามรู้ ให้เห็น
ความสาคัญ หรือส่งเสริมให้ชนหมู่มากมีพฤติกรรมตามที่กาหนดในเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยง คือมาตรการที่เลือกดาเนินเฉพาะกลุ่ม
หรือ แบ่ง แบบมุม มองในมิ ติข องการใช้ห รือ ไม่ใ ช้ข้อ บัง คับ หรือ บัง คับ ผู้ใ ช้ที่ไ ม่ส ามารถ
เลือกได้ ขึ้นกับการพิจารณาในหลายๆ ปัจจัย ซึ่งระบบสำธำรณสุขยังขำดกลไกที่ จะบูรณำกำรมำตรฐำน
ข้อ มูล ในเรื่อ งเดีย วกัน ที่ต่ำ งกัน จำกหลำยหน่ว ยงำน ให้ใ ช้ม ำตรฐำนเดีย วกัน แม้ก ระทั่ง หน่ว ยงาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุขเอง ยังเกิดภาวะรั่ว ไหลของข้อมูล ข้อมูล ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก
หลายกรม อาจมีการจัดเก็บ ข้อมูล ที่เหมือนกัน แต่ไม่ได้มีการหารือกันโดยเฉพาะ ซึ่งอาจทาให้เกิดความ
ซ้าซ้อ นของข้อ มูล และเมื่อ สื่อ สารข้อ มูล ไปยัง ประชาชน อาจทาให้เ กิด ความสับ สนในตัว ชุด ข้อ มูล ได้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป ประเทศควรดาเนินกิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยสาคัญต่อเป้าหมาย
ควรคานึงถึง การพัฒ นาระบบฐานข้อมูล ด้านสุขภาพในทุกมิติ ให้ส ามารถทางานร่ว มกันและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้ แบบไร้รอยต่อด้วยความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ ไปจนถึง การหาหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ สาคัญ ให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้
ได้เป็นข้อมูลที่จะสื่อสารกับประชาชนในชุดเดียวกัน และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบเดียวกัน
พรทิพ ย์ ยุก ตานนท์ ได้เ สนอความเห็น ในการสรุป รายงานจากการเข้า ร่ว มประชุม
นานาชาติเ รื่อ งโรคเอดส์ใ นภูมิภ าคเอเซีย และแปซิฟิก ครั้ง ที่ ๖ ระหว่า งวันที่ ๕- ๑๐ ตุล าคม ๒๕๔๔ ที่
เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย หัวข้อการประทับตรา(ตีตรา)และการเลือกปฏิบัติ : ว่า อุปสรรคการทางาน ซึ่ง
แสดงถึงการดาเนินงานด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัตินี้ ยังไม่ได้รับความสนใจเป็นประเด็นหลักใน
การประชุมดังกล่าว ทั้งที่มีมิติของปัญหาทั้งในตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัว เพศสภาวะในส่วนของ
สตรีที่ติดเชื้อฯ ในสถานะการแพร่เชื้อจากผู้ปกครองสู่ลูก ความรับผิดชอบของเพศชาย จริยธรรมและสิทธิ
มนุษ ยชนในสถานบริก ารสุขภาพ การสร้างมาตรฐานเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการให้ก ารดูแลผู้ติดเชื้ อ
สิ่งที่ห ายไปคือ การอภิป รายถึงการประทับตรา(ตีตรา)และการเลือกปฏิบัติในครอบครัว ส่ว นในด้านการ
สื่อสารความเสี่ยงนั้นแยกเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ เยาวชนผู้ขายบริการทาง
เพศ ผู้ใช้ย าเสพติดชนิดฉีด ผู้ติดเชื้อและผู้ป่ว ยเอดส์ แรงงานย้ายถิ่น โดยการใช้มาตรการสาคัญสาหรับ
กลุ่มประชาชนทั่วไป คือ
 ด้า นการให้ข้อ มูล ข่า วสารโดยการใช้สื่อ สร้า งความตระหนัก ให้ค วามรู้ ข้อ มูล
เพื่อ การมีพ ฤติก รรมที่ป ลอดภัย รวมทั้ง การยอมรับผู้ป่ว ย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยใช้ก ลวิธีการสื่อ สารหลาย ๆ
ช่องทาง คือสื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน สื่อ IT
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 ด้า นระดมความร่ว มมือ จากชุม ชน โดยบูร ณาการงานด้า นการป้อ งกัน เอดส์กับ
โครงการพัฒนาชุมชนด้านอื่น ๆ และการสร้างเครือข่ายการทางานด้านเอดส์โดยตรง
ส่ว นกลุ ่ม เป้า หมายเฉพาะนั้น ใช้ม าตรการเชิง รุก ในการอบรมให้ค วามรู้ สร้ า งความ
ตระหนัก พัฒนาทักษะและศักยภาพแบบมีส่วนร่วม
องค์การอนามัยโลก17 กาหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค มี 4 ประเด็นคือ
1. ส่งเสริมข้อตกลงนโยบายในการขับเคลื่อนแหล่งทรัพยากร และความร่วมมือที่เข้มแข็งใน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนของสถานบริการและประชาสั งคม เผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการ
ดาเนินงาน การประชุมระดับนานาชาติเป็นต้น สนับสนุนนานาประเทศในด้านยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผน
ขับเคลื่อนแหล่งงบประมาณ อานวยการ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคู่ประเทศ และระดับภูมิภาค ใน
การสนับสนุนเครือข่าย
2 ส่งเสริมตามข้อเสนอแนะนโยบาย และแนวทางเทคนิคต่าง ๆ โดยให้คาปรึกษา แนะนาใน
ด้านกฎระเบี ย บในกลุ่ มด้า นเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสั ม พันธ์ และผู้ ประสานการจัดการ ในการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์เพื่อถ่ายทอด ส่งเสริมด้านจริยธรรมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน
ด้านการศึกษาวิจัยการป้องกัน การดูแลรักษา พัฒนาและเผยแพร่เทคนิค แนวทาง และเครื่องมือการปฏิบัติงาน
ที่จาเป็นสาหรับสถานบริการในการนาไปใช้และจัดบริการ อุปถัมภ์ความร่วมมือระหว่างโครงการที่บริการใน
การจัดส่ง เช่นโรควัณโรค อนามัยเจริญพันธุ์ ยาเสพติด วางแผนครอบครัว
3.เพื่อสนับสนุนประเทศที่ต้องการด้านเทคนิคและการปฏิบัติการ เมื่อมีการร้องขอ
การสอดแทรกเพื่อความเข้มแข็ง รวมทั้งในการป้องกัน ดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในระบบสุขภาพ วางแผน
โครงสร้างทางกายภาพ ปรับระดับความสามารถด้านห้องปฏิบัติการ บริ การของคลินิก ข้อมูลเทคโนโลยีการให้
คารับรองด้านบริการสุขภาพ สนับสนุนขีดความสามารถแก่ภาครัฐและองค์กรเอกชน สร้างองค์ความรู้ และ
บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายความร่ว มมือ และความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มชีดความสามารถในพื้นที่ การฝึกอบรม
เฉพาะทาง ให้ทุนแลกเปลี่ยน ประชุมระหว่ างประเทศ เช่น การเฝ้าระวัง การจัดการกระบวนการ การวางแผน
โครงการ การเข้าถึงการให้บริการ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง แลการดูแลแบบองค์รวม สร้างขีดความสามารถการ
เตรียมความพร้อมให้ดีขึ้นและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์และภัยธรรมชาติในระดับภูมิภาค เพื่อให้แน่ใจว่า
เติมขีดความสามารถ สนับสนุนระหว่า งประเทศที่จาเป็น ไม่ติดขัดจ่ายและสามารถวินิจฉัย และซื้อยา ได้ อย่ า งมี
คุณภาพ
4 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการก่อให้เกิดและมีกลยุทธ์ด้านความรู้ ข้อมูลและยุทธศาสตร์
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และ
เทคนิคที่ได้มาตรฐาน รักษาฐานข้อมูลระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดข้อมูลที่กว้างขวางด้านระบาดวิทยาของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และขยายข้อมูลสะสม เพื่อการควบคุมยุทธศาสตร์ในส่วนภูมิภาค
สนับสนุนการวิจัยในด้านยุทธศาสตร์ รวบรวมรายงานประจาปี และส่งกลับไปที่โครงการเอดส์ระดับชาติเพื่อ
เผยแพร่ทั่วโลก
2.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารโลก 18(World Bank) สานัก งานกรุง เทพฯ มีส่ว นร่ว มเป็น คณะทางานเกี่ย วกับ
โรคเอดส์ขององค์กรสหประชาชาติใ นประเทศไทย(The United Nations Thematic Working Group
on HIV /AIDS in Thailand) สรุป รายงานผลการดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาเอดส์ข องประเทศ
ไทย เมื่อ ปีพ .ศ.2543 ว่า การดาเนิน นโยบายสาธารณะในการป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคเอดส์มี
ประสิทธิภ าพ แต่ในอนาคตการรักษาความพยายามในการดาเนินงานควบคู่ไปกับการป้องกันการติดเชื้อ
รายใหม่ ในความต้อ งการบริการดูแลรัก ษาพยาบาลที่เพิ่ม ขึ้น โดยคานึง ถึง ประสิท ธิผ ลของต้นทุน ความ
เสมอภาคและเป็น ธรรม ปีพ .ศ. 2533 นโยบายเรื่อ งเอดส์ไ ด้นามากาหนดภายใต้ก ารประสานงานของ
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สานัก นายกรัฐ มนตรี โดยมีค ณะกรรมการป้อ งกัน และควบคุม โรคเอดส์แ ห่ง ชาติที่มีน ายกรัฐ มนตรีเ ป็น
ประธาน มีก ารสนับ สนุน การดาเนิน งานมากขึ้น เป็น นโยบายที่ก้า วหน้า เน้น การมีส่ว นร่ว มขององค์ก ร
พัฒ นาเอกชนในการกาหนดนโยบายมากขึ้นและยึดเป็นแนวทางมาอย่างต่อ เนื่อง ส่งผลให้การติดเชื้อเอช
ไอวี เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงด้วย เนื่องด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นระบบโครงสร้าง
การบริหารจัดการด้านบริการทางสังคมด้วย โครงสร้างพื้นฐานของระบบริการสุขภาพที่เข้มแข็งนั่นเอง
การทบทวนและสังเคราะห์นโยบาย 19 เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพและการประกัน
สุข ภาพ ภายใต้โ ครงการส่ง เสริม การป้อ งกัน เอดส์ใ นแรงงานข้า มชาติ ในประเทศไทย ซึ ่ง เป็น กลุ ่ม
ประชากรในประเทศไทย ที่เป็น กลุ่มเสี่ยงมีอัตราการแพร่เชื้อเอชไอวี นั้น ได้รับ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกล่าวคือ การถูก จากัดโอกาสการเข้าถึงระบบริการสาธารณสุข และการได้รับ
บริก ารด้า นสุข ภาพทัด เทีย มหรือ ใกล้เ คีย งกับ ประชากรไทย ผลกระทบมากหรือ น้อ ยขึ้น กับ สถานะทาง
กฎหมายของแรงงานข้ามชาติ เช่น การไม่ไ ด้อ ยู่ ใ นระบบประกันสุข ภาพ หรือ วิถีชีวิต ที่เคลื่อ นย้ายเสมอ
รวมไปถึง เกิดการถูกละเมิดทางเพศในแรงงานหญิงและเด็ก ขบวนการค้า มนุษย์ ภาพรวมในการดาเนิน
นโยบายของประเทศไทย ระหว่า งที่มีก ารพัฒ นาปรับ ปรุง เพื่อ แก้ปัญ หากลุ ่ม แรงงานนี้ ตั้ง แต่ปีพ .ศ.
2539-2546 นโยบายการบริห ารจัด การแรงงานข้า มชาติม ีล ัก ษณะตั ้ง รับ และเริ ่ม มีน โยบายการ
ดาเนินการเชิงรุกในปีต่อมา โดยในด้านสาธารณสุขมีมาตรการจัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในเขตชายแดน
ยึดหลักมนุษยธรรมเพื่อลดปัญหา และกาหนดแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการ
ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยกาหนดแผนแม่บท 5 ปี (2550-2554)
ในปีพ .ศ.2554 มีก ารศึก ษารูป แบบการสื่อ สารความเสี่ย งด้า นสาธารณสุข 20 ที่ก รม
ควบคุมโรค ดาเนิน การขึ้นครั้งแรก เพื่อรวบรวมผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงที่ได้เคยทามา
ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โครงการสื่อสารความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ ที่กรมควบคุมโรค
ได้เคยดาเนินการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 6อ. ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น การเน้น 3 อ. และ๒ ส. และพบว่า ต้นแบบ
การสื่อสารความเสี่ย งด้านโรคและภัย สุขภาพ ยัง มีปัญ หาในกระบวนการสื่อ สารในระบบการสื่อสาร คือ
ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อ ช่อ งทาง และมัก ขาดทัก ษะในการระบุส าระสาคัญ ของการสื่อ สาร( Key massage) สื่อ ไม่
เจาะเฉพาะกลุ่ม เป้า หมาย ช่อ งทางไม่เ หมาะสม จึง ไม่ส ามารถนาต้น แบบไปใช้ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
เนื่องจากขึ้นกับบริบทของสถานที่ปฏิบัติงานจริง
ในรายงานการวิจัยเรื่อง การสื่อสารโรคเอดส ์21: ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ ได้
ทบทวนผลการสื่อ ประชาสัมพัน ธ์ เพื่อ การป้อ งกัน และควบคุมโรคเอดส์ข องประเทศไทย พบว่า เป็นการ
สื่อสารถึงบุคคลและหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่ด้านการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ในการนาองค์ความรู้ใหม่มาแปรสารให้สามารถสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องเกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์ ประชาชนส่วนใหญ่มีท่าทีที่เหมาะสมต่อโรค ต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี และต่อผู้ป่วยเอดส์ แต่ยังกลัวโรคนี้ ประชาชน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมนัก
งานวิจัย นี้แสดงให้เห็น ถึงรูป แบบการสื่อสารสาธารณะของภัยสุขภาพ ที่ จะเห็น ว่า ส่ง ผลกระทบสืบเนื่อง
มาถึงปัจจุบันที่พบว่า มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ต่อผู้รับบริการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ 22 มีการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลรูปแบบการ
พยาบาลแบบองค์ร วม ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่ว ยเอดส์ ” สนับสนุน
ให้เ ห็น ว่า องค์ป ระกอบสาคัญ ในการพยาบาลแบบองค์ร วมเป็น เรื่อ งสาคัญ ร่ว มกับ การออกแบบการ
ส่งเสริมความรู้ และสร้างพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและคุณภาพชีวิต ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี /
ผู้ป่วยเอดส์ ได้
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 23 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มี
ความสัมพัน ธ์ กับ คุณภาพชีวิตของผู้ติ ดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่ว ยเอดส์ ปีพ.ศ.2547 พบว่า การสื่อสารความ
เสี่ยงและระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้มาก
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ที่สุด คือ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แหล่งช่องทางของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เรื่องโรคและภัย สุขภาพ และพฤติกรรมการป้อ งกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติก รรมการป้องกัน โรคและภัยสุขภาพของประชาชน รองลงมาเป็ น สื่อบุคคลโดยการได้รับความรู้เรื่อง
โรคและภัยสุขภาพในภาพรวมอยู่ ระดับปานกลาง พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพมาก แต่พบว่า
พฤติก รรมการป้อ งกัน โรคเอดส์/ การติด เชื ้อ เอชไอวีอ ยู ่ใ นระดับ ปานกลาง การรับ รู ้ข ้อ มูล ข่า วสาร
แหล่งข้อมูล การรับ รู้ ข่าวสารโดยสรุป การรับรู้ความรู้ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติก รรมการป้อ งกัน โรคและภัย สุข ภาพในระดับ ต่า ซึ่ง จะพบว่า รูป แบบที่เผยแพร่ค วามรู้เกี่ยวกับโรค
และภัยสุขภาพ เพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสมของประชาชน ยังมีน้อย
ความฉลาดทางสุขภาพส่งผลต่อผลลั พธ์ด้านสุ ขภาพของบุคคล อภิญญา อินทรรัตน์ 24 ได้
กล่าวถึง ศึกษาเรื่องความฉลาดทางสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (Health literacy of Health
Professionals) พบว่า บทบาทของผู้ ป ระกอบวิช าชี พด้ านสุ ขภาพในการพัฒ นาปรั บปรุ งความฉลาดทาง
สุขภาพของสังคมส่วนรวม โดยการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร การสร้างสื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพที่เหมาะสม การ
สร้ างสิ่ งแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ และการให้ บริการ ช่ว ยเหลื ออื่น ๆ ที่ส ามารถปรับให้
เหมาะสมกับผู้รับสารที่มีความแตกต่าง และหลากหลายในระดับความรู้ ความสามารถ ภาษา และวัฒนธรรม
ผู้ที่มีความฉลาดทางสุขภาพ จึงจะสามารถใช้ทักษะที่จาเป็นในการแสวงหา ทาความเข้าใจ ประเมิน สื่อสาร
และใช้สารสนเทศ ทางด้านสุขภาพ ดังนั้น ผู้ให้บริการด้านสุ ขภาพที่มีความฉลาดทางสุ ขภาพ จะสามารถ
นาเสนอข้อมูลและสื่อสารในแนวทาง ที่ทาให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามข้อมูลที่
ได้รับดีขึ้น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรส่งเสริมความฉลาดทางสุขภาพ 25ของประชาชน เพื่อให้
สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมทั้งลด
อุปสรรคที่สร้างโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพ และระบบสุขภาพผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถ มีความ
ฉลาดทางสุขภาพโดยการนาเสนอข้อมูลและสื่อสาร ในแนวทางที่ทาให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติ ตนตามข้อมูลที่ได้รับ การใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบยึดผู้รับ บริการเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม การ
คานึงถึงความแตกต่าง ทางภาษา วัฒนธรรม และการสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบ บริการที่เอื้อต่อการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ ตลอดจน การขจัดอุปสรรคต่อความฉลาดทางสุขภาพ
จากการศึกษาเรื่ อง ความหมายของความแตกฉานทางสุ ขภาพ เพื่ออธิบายแนวคิดความ
แตกฉานทางสุขภาพของคนไทยสาหรับคนไทย 5 กลุ่ม26 ประกอบด้วยคนไทยที่ดูมีสุขภาพดี คนพิการทางการ
มองเห็น การเคลื่อนไหว การได้ยิน และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับ พยาธิสภาพของหลอดเลือด (ภาวะความ
ดันเลือดสูง เบาหวานชนิดที่ 2 ไขมันในเลือดผิ ดปกติและ/หรือหลอดเลื อดหัว ใจอุดตัน) คนพิการทางการ
มองเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการเคลื่อนไหว สรุปได้ว่า ความแตกฉานทางสุขภาพคือระดับ
สมรรถนะของบุคคลที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และสื่อสารข้อมูลทางสุขภาพและเกิด ความตระหนักใน
ความรับผิดชอบของตนเองต่อสุขภาพ ที่จะนาข้อมูลทางสุขภาพที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ไปใช้ในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับระบบการบริการสุขภาพ การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว/คน ใกล้ชิด ชุมชน
ในยามที่ต้องการเพือ่ ให้ตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อส่งเสริมและคงไว้ซึ่งสุขภาวะ
ในช่วงก่อนปีพ.ศ.๒๕๖๑ การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปเรื่อง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็น การคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูล ข่าวสารที่จาเป็นถูกต้อง ทัน การณ์ผ่าน
การพัฒ นากลไก สาหรับ การตอบสนองต่ อข้อมูล เท็จด้านสุขภาพ เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายของข้ อมูล
และข่าวสุขภาพที่เป็นเท็จ โดยบรรจุ รายการประจาด้านสุขภาพร่วมกับสถานีโทรทัศน์องค์กรรัฐ ตลอดจน
เพิ่ม ช่อ งการสื ่อ สารในวิท ยุท้อ งถิ่น หนัง สือ พิม พ์แ ละช่อ งเคเบิ้ล ทีูวี กระทรวงสาธารณสุ ข ยัง ร่ว มกับ
กระทรวงศึ กษาธิการ เพื่อยกระดับ การรู้ห นังสือและทักษะสุขภาพ รวมทั้งพัฒ นาหลักสูต ร การเรีย นการ
สอนวิชาสุขศึกษา เรื่องความรอบรู้ ด้านสุขภาพภายในระดั บมัธยมศึกษา ตลอดจนการขั บเคลื่อนการสร้าง
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ความรอบรู้ ในโรงพยาบาล ชุ มชน และสถานประกอบการ โดยเน้ นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับการศึกษาใน
ระดับ ต่า นอกจากนี้ ยัง มีการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขในระดั บ พื้นที่ด้วย ควำมท้ำ ทำยที่
สำคัญ ในกำรบรรลุเ ป้ำ หมำย คือ ในกำรสื่อ สำรและกำรให้สุข ศึก ษำ ยัง ไม่ส ำมำรถที่ จ ะปรับ เปลี่ย น
พฤติก รรมอย่ ำ งยั่ง ยืน อีก ทั้ง กำรเข้ำ มำมีอิท ธิพ ลของข่ำ วปลอมด้ำ นสุขภำพในสื่อ ออนไลน์ ประกอบ
กับ ข้อ จำกัด ของประชำชนบำงกลุ่ ม ในกำรวิเ ครำะห์เ ปรีย บเทีย บเนื้อ หำ และแนวทำงปฏิบัติอ ย่ำ งมี
เหตุผล เช่น กลุ่มผู้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่ง ผลใหู้เกิด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพิ่มความเสี่ยง
ต่ออาการเจ็บป่วย นอกจากนี้ ข้อมูลทำงสุขภำพและระบบบริ กำรสุขภำพมีควำมซับซ้อนมำกเกินกว่ำที่
จะเข้ำ ใจและใช้ป ระโยชน์ไ ด้ ทำให้ก ลุ่ม ประชำกรข้ ำ งต้น ขำดกำรรับ รู้ข้อมูล ข่ำ วสำร ที่จ ะเอื้อ ให้เ กิด
พฤติก รรมกำรดูแลสุขภำพตนเองที่ ถูกต้องและเหมำะสม เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายของประเด็น การปฏิรูป
ควรด าเนิน กิจ กรรมปฏิร ูป ที่ม ีน ัย ส าคัญ ต่อ เป้า หมาย โดยเฉพาะการปรับ ใช้ภ าษาและสื ่อ วีด ีท ัศ น์ ที่
ประชาชนเข้า ถึงและเข้าใจได้ง่ายสาหรับกลุ่ม เสี่ยง ขับ เคลื่อ นให้มีการตั้งศูน ย์เ ฝ้า ระวัง และตอบโต้ความ
เสี ่ย ง เพื ่อ เพิ ่ม ความรอบรู ้ด ้า นสุข ภาพหรือ สาสุข ชัว ร์เ พื ่อ ตอบสนองต่อ ข้อ มูล อัน เป็น เท็จ และสร้า ง
เครือข่ายการรับ รู้ข้อมูล ทางสุขภาพที่ถูกต้องในวงกว้ าง รวมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีบ ทบาทหรือเป็น
สมาชิกของกลุ่มชมรมในชุ มชน เนื่องจากผู้ที่มีบ ทบาทในชุมชนจะสามารถนาข้อมูล ที่ถูกต้อง ไปเผยแพร่
ให้กับ บุคคลใกล้เคีย ง ในกรณีที่บ างกลุ่มที่ยังมีจุดอ่อนทางเทคโนโลยีอยู่ ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับ
ศัก ยภาพของบุค คลากร และหน่ ว ยงานในท้อ งถิ่น ในการเผยแพร่ จัด เก็บ และคัด กรองข้อ มูล สุข ภาพเชิง
พื้นที่
จากการเชื ่อ มโยงนโยบายการปฏิร ูป ระบบราชการดัง กล่า ว กับ นโยบายและแผน
ยุท ธศาสตร์แ ห่ง ชาติใ นการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาเอดส์ พ.ศ.2557 - 2559 ยุท ธศาสตร์แ ห่ง ชาติว่า
ด้ว ยการยุติปัญหาเอดส์ 2560-257316 เป้าประสงค์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ความเข้าใจ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครอง สิทธิ์ ยุทธศาสตร์ป้องกัน
และควบคุม โรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์แ ห่ง ชาติ พ.ศ.2560 – 2564 ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ขยายความ
ครอบคลุมและเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการป้องกัน และรับการตรวจ
รัก ษารวมทั้ง การใช้ถุง ยางอนามัย ในเยาวชนกลุ่ม เป้า หมายต่า ง ๆ และกรอบแนวทางการปฏิบัติก าร
เร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2562 กรมควบคุมโรคมุ่งเน้นเพื่อวิเคราะห์ผถู้ ่ายทอด
และดาเนินนโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนถึงหน่วยงานบริการในการนาองค์ความรู้ แนวนโยบายไปใช้ใน
การสื่อสารความเสี่ยงผสมผสานในการจัดบริการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการดาเนินมาตรการศึกษาข้อเสนอที่
สื่ อ ความหมายถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการแทรกข้ อ มู ล ข่ า วสาร การเตื อ นภั ย ด้ า นโรคเอดส์ แ ละโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ค้นหามิติของการเสนอประเด็นสาคัญที่อย ู่ในความสนใจและนาไปสู่การวางแผนวางนโยบาย หรือ
มาตรการในการปฏิบัติต่อไป
รายงานการวิจ ัย เกี ่ย วกับ โรคเอดส์ เรื ่อ ง ความจ าเป็น ผลดี ผลเสีย ของกฎหมาย
เกี ่ย วกับ โรคเอดส์ ซึ ่ง กล่า วถึง มาตรการทางกฎหมายที ่ม ีอ ยู ่ใ นบทบัญ ญัต ิข องกฎหมายหลายฉบับ ที่
เกี่ย วข้องทางสังคมในการแก้ไขปัญหาเอดส์ คือ (๑) รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ (๒)
พ.ร.บ.โรคติ ดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ (๓) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ (๔) พ.ร.บ.สถาน
บริการพ.ศ.๒๕๐๙ (๕) พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ยังมีข้อจากัดอยู่หลายประการ จึงจาเป็นต้อง
มีการปรับ ปรุงมาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในเวลาต่อมา เกิด การปฏิรูประบบ
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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3.กรอบแนวคิด รูปแบบกลไกกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงด้ำ นโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพัน ธ์ เพื่อ
กำรขับ เคลื ่อ นเครือ ข่ำ ยควำมร่ว มมือ ระหว่ำ งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสัง คมในยุค
Thailand 4.0
ผู้ศึกษาได้วางกรอบแนวคิดในการแสดงรูปแบบกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสัง คมในยุค Thailand 4.0 มีจุด เน้น ของความจาเป็น ของการปรับ ตัว ในการดาเนิน งานให้
สอดคล้อ งกับ นโยบายของประเทศ และนโยบายภายในหน่ว ยงานในแต่ล ะระดับ ซึ ่ง บูร ณาการกับ
เครือข่ายที่ร่วมดาเนินงาน เพื่อการยุติปัญหาเอดส์ ดังนี้
3.1 การสื ่อ สารความเสี ่ย งเพื ่อ ให้เ กิด ความรู ้ร อบด้า นสุข ภาพในด้า นโรคเอดส์แ ล ะ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม กาหนดมาตรการ ทิศทางและแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ แห่งชาติว่าด้ว ยการยุติปัญหาเอดส์ และ
ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ตามนโยบายด้วยการจัดทาแผนงานโครงการที่ส อดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรม
ควบคุม โรค และยุท ธศาสตร์สานัก โรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ ด้า นเครือ ข่า ยการ
สื่อสารความเสี่ยง เพื่อการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย สุข ภาพ แนวความคิดรู ป แบบกลไกการสื่ อสารความเสี่ ยงด้า นโรคเอดส์แ ละโรคติด ต่อ ทาง
เพศสัมพัน ธ์ โดยผสมผสานแนวคิดของความรอบรู้ด้านสุขภาพจะมีความชัดเจนขึ้น โดยจาแนกระดับออกเป็น
3 ระดับคือ
1) ระดับพื้นฐาน (Functional health literacy) ได้แก่ ทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน
และ เขียนที่จาเป็นต่อความเข้าใจและการดูแลสุขภาพตนเองในชีวิตประจา วัน ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นความสามารถ ในการประยุกต์ทักษะด้านการอ่านและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับจานวนตัวเลข อาทิ การอ่านใบยินยอม ฉลากยา การเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ ความ
เข้าใจต่อรูปแบบการให้ข้อมูล การให้ข้อมูลทั้งข้อความเขียนและวาจาจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งการ
ปฏิบัติตัวตามคาแนะนา ได้แก่ การรับประทานยา กา หนด การนัดหมาย
2) ระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive health literacy) ได้ แ ก่ ทั ก ษะพื้ น ฐานและการมี พุ ท ธิ
ปัญญา รวมทั้งทักษะทางสังคมที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร แยกแยะลักษณะการ
สื่อสาร ที่แตกต่างกัน รวมทั้งประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3) ระดับวิจารณญาณ (Critical health literacy) ได้แก่ ทักษะทางปัญญาและสังคมที่สูงขึ้น
สามารถประยุกต์ ใช้ข้อมูลข่าวสารในเชิงเปรียบเทียบ และควบคุมจัดการสถานการณ์ในการดารงชีวิตประจาวัน
ได้ความรอบรู้ ด้านสุขภาพระดับวิจารณญาณเน้นการกระทาของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมผลักดันสังคม
การเมือง ไปพร้อมกัน จึงเป็นการเชื่อมประโยชน์ของบุคคลกับสังคมและสุขภาพของประชาชนทั่วไป
๓.2 ระบบสื่อ สารสาธารณะเป็น ไปตามเป้า ประสงค์ โดยวิเ คราะห์จุด แข็ง จุด อ่อ นของ
หน่ว ยงานในด้านนโยบาย ร่ว มกับ ดาเนินการด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศยุค Thailand 4.0. เน้นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในประเด็น ความเสมอ
ภาคและเท่าเทีย มกัน ทางสังคม ลดการตีต ราและเลือ กปฏิบัติต่อ ผู้ติด เชื้อ เอชไอวี ผู้ป่ว ยเอดส์ เนื่อ งจาก
โรคเอดส์เป็น ปัญหาส่งผลกระทบต่อ วิถีชีวิตของผู้ค น ต่อ สัง คม เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างมาก
เป้า หมาย คนไทยทุก คนต้อ งการบรรลุ ร่ว มกัน คือ การมีค วามรอบรู้ด้า นภัย สุข ภาพด้า นโรคเอดส์แ ละ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุก
องค์ก ร และคนไทยทุก คนต้อ งมุ่ง ดาเนิน การไปพร้อ มกัน เพื่อ ให้ มีก ารดาเนิน งานตามเป้า ประสงค์ข อง
หน่ว ย จึง มี ก ารพัฒ นาระบบกลไกมาตรการและความร่ว มมือ ระหว่า งประเทศทุก ระดับ และรัก ษาดุ ล ย
ภาพความสัมพัน ธ์ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การปรับกระบวนการทางานของ
กลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
จากการทบทวนข้อ มูล วิช าการที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผลการดาเนิน งานร่ว มกับ งานวิจัย และ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบกลไกในการสื่อสารความเสี่ยง
ของกรมควบคุมโรค ที่ ดาเนิน การด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่ว มกับเครือข่ายผู้ ทางาน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงเสนอวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
3.1 รูปแบบการศึกษา
ผู ้ศ ึก ษาใช้ก ารศึก ษาเชิง คุณ ภาพ(Qualitative Research) โดยการสืบ ค้น จากข้อ มูล
ต่าง ๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคัดเลือกข้อมูล ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารทั้งที่เป็น
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) รวบรวมและวิเ คราะห์เ นื ้อ หา
(Content analysis) โดยกรอบแนวคิด ที่สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ซึ่งมีความสาคัญเชื่อมโยงกัน กับการมีส่วน
ร่ว มของภาคีเ ครือ ข่า ยในการพัฒ นากลไกการสื ่อ สารฯ โดยทบทวนวิว ัฒ นาการการกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์28-30 มาใช้ในการวางแผนงานโครงการ ตลอดจนพัฒนากลไกการขับเคลื่อนของภาคส่วนของ
กลุ่ม องค์ก ร ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งที่จะได้มาซึ่งสภาพความเป็น
จริง โดยคานึงถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตี ความของผู้ที่ทาการวิจัยแทนที่จะอาศัยความเห็นการ
ตีความของประชากรที่ศึกษา
3.2 ระยะเวลาการศึกษา
เป็ น การสื บ ค้น ข้ อ มูล ย้ อนหลั ง ไปตั้ ง แต่ เริ่ ม มี การด าเนิน นโยบายตามแผนยุท ธศาสตร์ก าร
ดาเนิน งานของกรมควบคุม โรค ปี พ.ศ. 2540-2563 ซึ่ง เป็น เวลาที่เ ริ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้
แนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์มาใช้ในการจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติในระหว่างปี
พ.ศ.๒๕๔๐ -๒๕๔๔ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ซึ่งมีการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่หลากหลาย ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่กาหนดแผนการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.2560
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษานี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็นสารสนเทศประเภท
ต่างๆ ไม่ได้ใช้ตัวแทนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้ข้อมูลจากแหล่งหลักและแหล่งรอง (Primary source
หรือ Primary data และ Secondary source หรือ Secondary Data)ซึ่งคัดเลือกข้อมูลโดยการจาแนก
สารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับสิ่งที่ศึกษา ดังนี้
3.3.1. สารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) ซึ่งเผยแพร่ในลักษณะของสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / Social media ได้แก่
3.3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
3.3.1.2 นโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์แห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์พ.ศ.2557 – 2559
3.3.1.3 แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกรมฯ ปี พ.ศ. 2559-2563
ซึ่ง ประกอบด้ว ยยุท ธศาสตร์ที่ 1 สร้า งความร่ว มมือ และสนับ สนุน ภาคีเ ครือ ข่า ยภายในประเทศและ
นานาชาติ ยุท ธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นานวัต กรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิช าการการเฝ้า ระวัง ป้อ งกัน
ควบคุม โรคและภัย สุข ภาพของประเทศ ยุท ธศาสตร์ที ่ 3 พัฒ นาบทบาท การน าด้า นนโยบาย และ
ยุท ธศาสตร์ก ารป้อ งกัน ควบคุม โรคและภัย สุข ภาพ ที่เ ป็น หลัก ของประเทศ ยุท ธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาการ
สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่
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5 เตรีย มความพร้อ ม และการจัด การในการป้อ งกัน ควบคุม โรคและภัย สุข ภาพ ตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่ และมีการสื่อสาร ถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานทุกระดับ
3.3.1.4 แผนยุทธ์ศาตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560- 2573
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3.3.1.5 การศึ ก ษาการด าเนิ น งานดู แ ลผู้ ติ ด เชื้ อ และผู้ ป่ ว ยเอดส์ ใ นประเทศไทย
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. [วิทยานิพนธ์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต].นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช;2547.
3.3.1.6 ปัจจัยส่งเสริมการมีชีวิ ตยืนยาวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี.วารสารโรคเอดส์ ;
2551. 36-46.
3.3.1.7 การสร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพของคนไทย,
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ, 54 หน้ า , 2560 ,แหล่ ง ข้ อ มู ล
(http://bsris.swu.ac.th/upload/268335.pdf) พ.ย.2563.
3.3.1.8 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1
47Edwards, Wood, Davies & Edwards (2012)
3.3.1.9 สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน,การบริหารเชิงกลยุทธ์,พิมพ์ที่บริษัทเพียร์สัน เอด
ดูเคชั่น อินโดไชน่า จากัด,พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร,2550
3.3.1.10 ,.[Internet] , accessed 20 March 2018.(http:// www.who.int/hrh
/resources/pub_ globstrathrh-2030/en/p66.
3.3.1.11 มลินี สมภพเจริญ,การสื่อสารความเสี่ยง,มหาวิทยาลัยมหิดล,
[อินเทอร์เน็ต].2559[สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2559]; 114 หน้า.จาก: https://www.ph.mahidol.
ac.th/phep/pdf
3.3.1.12 Cometto G, Ford N , Zambruni JP, Akl EA , Lehmann U , McPake
B ,et al., Health policy and system support to optimise community health worker
programmes: an abridged WHO guideline, The Lancet Global Health Volume 6, Issue 12,
December 2018, Pages e1397-e1404
3.3.1.13 World Health Organization, WHO country cooperation strategy,
Thailand:2017–2021;
3.3.1.14 พรทิพย์ พิมลสินธุ์,การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์,พิมพ์ที่สานักพิมพ์
ประกายพรึก พิมพ์ครั้งที่ 5 หน้า.12-17 ; กรุงเทพมหานคร,2545.
3.3.1.15 .World Health Organization ,WHO guideline on health policy
and system support to optimize community health worker programmes, 2018.[Internet] ,
accessed 20 March 2018 ,112 page. https://www.who.int/publications/i/ item/978 92
41550369
3.3.1.16 กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,แผนยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค ปีพ.ศ.2559-2563 [อินเทอร์เน็ต].2559[สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2559]; 114
หน้า.จาก: https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171117-Ministry of Public
Health.pdf
3.3.1.17 สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,แนวทางการดูแล
รัก ษาโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์พ .ศ.2558,พิม พ์ที่สานัก พิม พ์อัก ษรกราฟฟิก แอนด์ดีไ ซน์ จานวน101
หน้า,กันยายน 2558.
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3.3.1.18 สัญ ชัย ชาสมบัติ, ชีว นัน ท์ เลิศ พิริย สุว ัฒ น์, พรทิพ ย์ ยุก ตานนท์, แนว
ทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์เด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทยปีพ.ศ. 2547 (ฉบับ
ปรับ ปรุงครั้งที่ 8),พิมพ์ที่โ รงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2;จานวน 234
หน้า (190), มิถุนายน 2547.
3.3.1.19 Wasserheit JN. Epidermiologic synergy: Interrelationships
between human immunodeficency virus infection and other sexually transmitted
disease.Sex Transm Dis 1992;19:61-77.
3.3.1.20 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ; 2560. 2. สานักโรคเอดส์
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. รู้ทันเอดส์. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ; 2546.
3.3.1.21 Brach, C., et al. (2012). Ten Attributes of health literate health
care organizations. Available from http://www.iom.edu/~/media/Files/PerspectivesFiles/2012/Discussion-Papers/BPH_ Ten_HLit_Attributes.pdf [March 3, 2014]
3.3.1.22 Kanj M, Mitichttps W: Health Literacy Final , .[Internet] ,
accessed 20 March 2018 , 46 page. https://www.who.int/healthpromotion/conferences
7gchp/ Track1 Inner.pdf
3.3.1.23 ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, มกราคม 2560
[อินเทอร์เน็ต].[สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.25๖๐]; 14๐ หน้า.จาก: http://doh.hpc.go.th/data
/HL/HLO_ chanuanthong.pdf
3.3.1.24 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข, พฤษภาคม 2559 [อินเทอร์เน็ต]:
2559[สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2559];78 หน้า.จาก: https://waa.inter.nstda .or.th /stks
/pub/2017/20171117- MinistryofPublicHealth.pdf
3.3.1.25 กรมควบคุมโรค,ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.
2560 - 2573,พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร; เมษายน 2560.
3.3.1.26 World Health Organization ,Strengthening health sector
response to HIV/AIDS and sexually transmitted infections in the Eastern Mediterranean Region
2006–2010. .[Internet] , accessed 20 March 2018 , https://applications.emro.who.int/
aiecf/WHO _EM_STD_089_en.pdf
3.3.1.27 สานักงานธนาคารโลกประจาประเทศไทย,การแก้ปัญหาเอดส์สานต่อของ
ไทยมุ่งสู่อนาคต;รายงาน จานวน 79 หน้า กรุงเทพมหานคร[อินเทอร์เน็ต].2543 [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.
2559]; จาก ; https://documents1.worldbank.org/curated/en/271271468118138382/
pdf/237830THAI02000nov01PUBLIC1.pdf
3.3.1.28 ภัสสร ลิมานนท์,นริสรา พึ่งโพธิ์สภ,การทบทวนและสังเคราะห์นโยบาย
เกี่ย วกับ การเข้า ถึง บริก ารสุข ภาพและการประกัน สุข ภาพ ภายใต้โ ครงการส่ง เสริม การป้อ งกัน เอดส์ใน
แรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย, พิม พ์ที่บ ริษัท แสกน – มีเ ดีย คอเปอร์เรชั่น จากัด กรุง เทพมหานคร;
142 หน้า ,มีนาคม 2552.
3.3.1.29 สานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค,การศึกษารูปแบบ
การสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค, พิมพ์ที่สานักพิมพ์กราฟฟิกแอนด์ดีไซน์ กรุงเทพมหานคร;251
หน้า ,กันยายน 2554.
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3.3.1.30 วิไล วงศ์สืบชาติ,พัฒนาวดี ชูโต,การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่
เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์,รายงานการวิจัย,พิมพ์ที่โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :หน้า 24-25,2538.
3.3.1.31 สมจิต ปทุมานนท์,ประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์ รวม ต่อการ
ดูแ ลตนเองและคุณ ภาพชีว ิต ของผู ้ติด เชื้อ เอชไอวี /ผู ้ป่ว ยเอดส์, มหาวิทยาลั ยมหิ ดล กรุงเทพมหานคร
[อ ิน เ ท อ ร ์เ น็ต ] . 2543 [ส ืบ ค ้น เ มื ่อ ว ัน ที ่ 20 ม ี. ค . 2559] ; จ า ก : http://dric.nrct.go.th/Search/
SearchDetail/134170สถาบั น วิจั ย ระบบสาธารณสุข นิยามศัพท์ส่ งเสริมสุ ขภาพ,. ฉบับปรับปรุง นนทบุรี
,2541.
3.3.1.32 ลาวัลย์ กิจรุ่งเรืองกุล,คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. [วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต].นนทบุ รี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช;2547.
3.3.1.33 กองโรคเอดส์,การศึกษาการดาเนินงานดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ใน
ประเทศไทย,เจ. เอส. การพิมพ์, จานวน 39 หน้า; กรกฎาคม 2543.
3.3.1.34 อภิญญา อินทรรัตน์,ความฉลาดทางสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ,วารสารพยาบาล ทหารบก, ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค.2557) หน้า 174-178.
3.3.1.35 นภาพร วาณิชย์กุล,สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ ,จเร วิชาไทย ,บุศราภรณ์ เพชร
รุ่ง ,สายชล คล้อยเอี่ยม ,รอย แบทเทอร์แฮม และคณะ,ความแตกฉานทางสุขภาพของคนไทย, รายงานการวิจัย
, มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร[อินเทอร์เน็ต].2559[สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2559]; หน้า 34;
จาก: http://dohhl.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=63,2556
3.3.1.36 วรรณศิริ นิลเนตร , วาสนา เรืองจุติโพธิ์พาน,ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ
วิชาชีพพยาบาล,วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย,ปีที่. 15 ฉบับที่2 (ก.ค.-ธ.ค. 2019)
3.3.1.37 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์,กรรณิการ์ สุขเกษม,วิธีวิทยาการวิจัยคุณภาพ: การ
วิจัยปัญหาปัจจุบันและการ วิจัยอนาคตกาล,หน้า 53-60 ; พิมพ์ที่หจก.สามลดา กรุงเทพมหานคร,มกราคม
2547
3.3.1.38 นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล,การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม,สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร ; หน้า 6,2551.
3.3.1.39 องอาจ นัยพัฒน์,วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์,พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร, ๙-๑๗ (๔๔๑) หน้า; 25๔๙
3.3.1.40 สิน พันธุ์พินิจ,เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์,พิมพ์ที่บริษัทจูนพับลิชชิ่ง
จากัด,หน้า 57-58 ; พิมพ์ครั้งที่ 1, กันยายน 2547.
3.3.1.41 นิศา ชูโต,การวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ที่บริษัทแมทส์ปอยท์ จากัด
กรุงเทพมหานคร; พิมพ์ ครั้งที่ 2 หน้า 58-59, ตุลาคม 2545.
3.3.2 สารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นสารสนเทศที่รวบรวมและเรียบเรียง
ขึ้นใหม่จากสารสนเทศที่มีการเผยแพร่แล้ว ในลักษณะของสิ่งพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / Social media
ได้แก่
3.3.2.1 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ; 2560. 2. สานักโรคเอดส์ วัณ
โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. รู้ทันเอดส์. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ; 2546.
3.3.2.2 https://sites.google.com/site/goodhealthdependsonyou/laksnalaea-khwam-sakhay-khxng-phvtikrrm-sukhphaph.
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ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้านนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผน เนื้อหาสรุป
การบรรยาย/อภิปราย ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ด้านการประสานความร่วมมือการดาเนินงาน
ของโครงการต่าง ๆ
3.4 ขั้นตอนการศึกษา
ผู้ศึกษากาหนดขั้นตอนการศึกษาดังนี้
3.4.1 ทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการใช้ เพื่อกาหนดปัญหาที่ต้องการศึกษา
ค้นหาแหล่งที่อยู่ของข้อมูลสารสนเทศ จากแหล่งต่างๆ ได้แก่จากเว็บไซต์ ห้องสมุดกรมควบคุมโรค กองโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.4.2 สรุปและประเมินความเป็นไปได้ในการศึกษา โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการศึกษา
ประเด็นความสาคัญและปะโยชน์ในการนาไปใช้
๓.4.3 กาหนดรูปแบบวิธีการศึกษา31 กาหนดคาถามการวิจัย กาหนดชื่อหัวข้อการศึกษา
๓.4.4 คัดเลือกสารสนเทศ มาพิจารณาข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการใช้ จาก
ส่วนประกอบของข้อมูล หลักฐานการอ้างอิงและการใช้ภาษา ซึง่ เปิดเผยได้สามารถนามาใช้ได้อย่างสะดวก โดย
ไม่มีข้อจากัด
๓.4.5 คัดเลือกและจัดประเภท แยกข้อมูลตามแหล่งที่มา แยกเป็นแหล่งที่มาหลัก (Primary
Source) และแหล่งที่มารอง (Secondary Source) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๓.4.6 เปรียบเทียบพิจารณาถึงความแตกต่าง เพื่อคัดเลือกข้อมูลนาไปใช้ประโยชน์ต่อเรื่องที่
จัดทา
๓.4.7 รวบรวมกลุ่มข้อมูลนามาวิเคราะห์แยกประเภทตามหัวข้อที่กาหนด เรียบเรียงเนื้อหาจาก
ข้อมูลที่รวบรวม
๓.4.8 จัดทารายงานผลการศึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขตามข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ
3.5 เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ตามชุดแนวคาถาม เพื่อ ใช้ในวิเคราะห์
ูนื
เ ้อหา ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้ข้อมูลที่มี
คุณภาพโดยวิเคราะห์ลักษณะและประโยชน์
3.5.2 เสนอร่ า งเนื้ อ หาให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ โดยมี ร ศ.ดร.โยธิ น แสวงดี สถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3.5.3 ผู้ศึกษาดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบที่กาหนด จากแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่
ด้านแผนยุทธศาสตร์ช าติร ะยะ 20 ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและ
แผนยุท ธ์ศ าสตร์แ ห่ง ชาติใ นการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาเอดส์ (พ.ศ.2557 – 2559) และแผน
ยุท ธศาสตร์ก ารดาเนิน งานของกรมฯ ปี พ.ศ.2559-2563 รายงานวิชาการ และในระบบสารสนเทศ
เนื้อ หาสรุป การบรรยาย/อภิป ราย ผลการดาเนิน งานด้า นบริห ารจัดการ ด้า นการประสานความร่ว มมือ
การดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ โดยรวบรวมและแก้ไขตามที่ ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวเูคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดาเนินการดังนี้
3.7.1 การจัดเตรียมข้อมูล โดยนาเอกสารที่รวบรวมไว้เรียงตามลาดับเวลา และแผนยุทธศาสตร์
นโยบาย มาตรการที่ใช้ ในการจัดทาแผนงานโครงการ
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3.7.2 การจัดการข้อมูล โดยเรียบเรียงเนื้อหาจากข้อมูลที่จัดลาดับตามเวลา ที่ได้จากเอกสาร
ต่างๆลงในหมวดแนวคาถาม เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะหเูนื้อหา
3.7.3 การจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ เพื่อกาหนดประเด็นการวิเคราะห์ โดยใช้ชุดข้อมูลที่ค้นพบซึ่ง
เชื่อมโยงกับการตีความความหมายตามแนวคาถาม เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ทางาน
กลุ่มที่ 2 จุดเน้นของกิจกรรมของการดาเนินงานขับเคลื่อน
กลุ่มที่ 3 ปัญหาที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องเผชิญ ส่งผลกระทบใน
การดาเนินชีวิต ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ติดเชื้อเอง
3.7.4 การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย การนาข้อมูลที่ได้จาแนกเป็นชุด
ข้อมูล สามกลุ่มข้อมูล มาวิเคราะห์เนื้อหา ( Content analysis) สังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย
( Qualitative Synthesis) ตรวจสอบสามเส้ า (Triangulation)ด้ า น มี 2 วิ ธี คื อ ด้ า นข้ อ มู ล (Data
Triangulate) และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulate)
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บทที่ ๔
ผลกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบกลไกในการสื่อสารความเสี่ยง
ที่ดาเนิน การด้า นโรคเอดส์ และโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ ๒) เพื่อ กาหนดมาตรการและกลไกในการ
สื ่อ สาร ๓) เพื่อ จัด ทาข้อ เสนอในการปฏิรูป การสื ่อ สารความเสี ่ย ง ที่ดาเนิน การด้า นโรคเอดส์ และ
โรคติด ต่อ ทางเพศสั ม พัน ธ์ นาผลการวิเคราะห์ เนื้อหาที่ได้ ตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้ า (Triangulation)
นาเสนอแยกเป็น ๓ ส่วนคือ
ส่ว นที่ ๑ รูป แบบกลไกการสื ่อ สารความเสี ่ย ง ที่ดาเนิน การด้า นโรคเอดส์ และโรคติด ต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์
ส่ว นที ่ ๒ จุด เน้น ของกิจ กรรมของการด าเนิน งานขับ เคลื ่อ น ซึ ่ง เป็น มาตรการส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนกลไกการสื่อสาร
ส่ว นที่ 3 ข้อเสนอในการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้อง
เผชิญ ส่งผลกระทบในการดาเนินชีวิต ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ติดเชื้อเอง
ส่วนที่ ๑ รูปแบบกลไกกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงที่ดำเนินกำรด้ำนโรคเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
การถ่า ยทอด แลกเปลี่ย นองค์ค วามรู้ระหว่า งเครือ ข่า ยผู้ทางานเป็น รูป แบบกลไกในการ
สื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ
๑.๑ การสื่อ สารโดยการนาเสนอเนื้อ หาการดาเนิน โครงการฯ ผ่า นเวทีวิช าการ ซึ่ง เป็น
โครงการเน้นเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาฯ 20ปี บูรณาการกับ แผนของหน่วยงานระยะ 5 ปี การ
ดาเนิน งานสื่อ สารความเสี่ย งร่ว มกับ เครือข่ายผู้ ทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ในประเทศไทย เกี่ย วข้องกับ มาตรการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 (ปีพ.ศ. 2559)
กรมควบคุมโรค การดาเนินงานเพื่อสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้ถ่า ยทอดการดาเนิน นโยบาย และเครือ ข่า ยผู้ทางานจัด การโครงการต่า ง ๆ ที่ไ ด้รับ การอนุมัติดาเนิน
โครงการ เป็น โครงการที่มีลัก ษณะในเชิง การพัฒ นารูป แบบระบบบริก ารและสื่อ สารความเสี่ย งไปยัง
ผู้เ กี่ย วข้อ งและหน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบ (stakeholders) เช่น ประชุม ชี้แ จง สรุป รายงานในเชิง นโยบาย
เสนอผล/ข้อขัดข้อง และอุปสรรค ที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ในแผนงานนั้ น
๑.๒ เป้าหมายการสื่อสารความเสี่ยงมุ่งเน้นการดาเนินงานของบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ที่
ถ่า ยทอดนโยบายการพัฒ นาบริก ารสุข ภาพภายใต้เ งื่อ นไขข้อ จากัด การใช้เ วลาดาเนิน การในช่ว งเวลา
ปีง บประมาณของภาครัฐ ไม่มีก ารดาเนิน การเชิง รุก ในกลุ่ม ประชาชน กลไกการดาเนิน โครงการต่า ง ๆ
มุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริ การเชิงเทคนิค เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ สรุปประเด็นสาคัญที่ได้จากการ
ดาเนินงาน หรือการรณรงค์เฉพาะกิจตามแผนปฏิทินของหน่วยงานในช่วงเวลา สถานที่ และกลุ่มคนจากัด
เฉพาะ การถ่า ยทอด แลกเปลี ่ย นองค์ค วามรู้ร ะหว่า งเครือ ข่า ยผู ้ทางาน ได้มีก ารนาเสนอข้อ มูล การ
ประมวลสาระสาคัญ ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ รวมทั้งการอภิปรายผล สถานการณ์นโยบาย มาตรการ
และแนวทางด้ านโรคเอดส์และโรคติ ด ต่อทางเพศสั มพัน ธ์ ตลอดจนผลการดาเนิน งาน ประสบการณ์ที่ได้
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทุก ๆ 2 ปี ด้วยการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ระหว่างเครือข่ายผู้ทางาน ซึ่ง
ประกอบ ด้ว ยบุค ลากรจากหลายภาคส่ว น คือ ภาครัฐ ภาคประชาสัง คม และมี อ งค์ก รเอกชนทั้ ง ภายใน
และต่างประเทศ ที่สนับสนุน การดาเนินงานภายใต้แผนงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
และแก้ไ ขปัญ หาเอดส์ สู่เ ป้า หมายการยุติปัญ หาเอดส์ ซึ่ง เป็น การติด ตาม การดาเนิน งานที่ผ่า นมาของ
ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2560
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ส่วนที่ ๒ จุด เน้น ของกิจ กรรมของกำรดำเนิน งำนขับเคลื่อน ซึ่งเป็น มำตรกำรสำคัญในกำรขับเคลื่อน
กลไกกำรสื่อสำร
มีก ารดาเนิน โครงการส าคัญ รองรับ มาตรการ ซึ่ง เป็น ความร่ว มมือ ของทุก ภาคส่ว นที่
เกี่ยวข้องคือ
๒.๑ ยุท ธศาสตร์แ ห่ง ชาติว่า ด้ว ยการยุติปัญ หาเอดส์ พ.ศ.2560 – 2573 วิสัย ทัศ น์ :
“การร่ว มยุติปัญ หาเอดส์ภ ายในปี พ.ศ.2573” ที่คานึง ถึง หลัก การสิท ธิม นุษ ยชนและความเสมอภาค
ระหว่า งเพศ เป้า ประสงค์ที่ 3 ลดการเลือ กปฏิบัติจ ากเอดส์แ ละเพศภาวะลง 90% มีห ลัก การพื้นฐาน
การสร้า งความเป็น ธรรม ลดความเหลื่อ มล้าและไม่มีป ระชากรใดถูก ละเลย การเคารพปกป้อ งคุ้ม ครอง
สิท ธิม นุษ ยชน และความเสมอภาคทางเพศ การเป็น เจ้า ของและร่ว มรับ ผิด ชอบของภาคีเ ครือ ข่า ยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาสัง คมและเอกชน ยุ ท ธ์ศ าสตร์ที่ 4 ปรับ ภาพลัก ษณ์ค วามเข้า ใจ เสริม สร้า งความ
เข้มแข็ง ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง กลไกการ คุ้มครองสิทธิ์ด้านสุขภาพ และการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ได้แก่ โครงการรณรงค์สิทธิด้านเอดส์และพัฒนาดัชนีการตีตรา

ภำพที่ 4 แสดงยุทธศำสตร์แห่งชำติว่ำด้วยกำรยุติปัญหำเอดส์ 2560-2573
๒.๒ ยุท ธศาสตร์ป้อ งกัน และควบคุม โรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์แ ห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 –
2564 วิสัย ทัศน์ : “ยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตราย เพื่อไม่ให้เป็นปัญหา
สาธารณสุข ของประเทศภายใน 15 ปี” (พ.ศ. 2573) เป้า ประสงค์ ป้อ งกัน และควบคุม โรคติด ต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายบริการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิผลและเป็นมิตร ใช้โครงสร้างหน่วยงานที่มีอยู่พร้อม ทั้งพัฒนาศั กยภาพและร่ วมมือดาเนินงาน
กับ ภาคีภ าคส่ว นต่าง ๆ เพื่อ ให้ส ามารถเห็นผลสาเร็จได้เร็ว และเกิดความต่ อเนื่องยั่ง ยืน ยุท ธศาสตร์ที่ 3
ขยายความครอบคลุ ม และเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการป้องกันและ
รับ การตรวจรัก ษา รวมทั้ งการใช้ถุงยางอนามั ยในเยาวชนกลุ่ม เป้า หมายต่า ง ๆ การนามาตรการการลด
อันตรายจากการใช้ ยา (Harm Reduction) มาใช้ ในหน่วยบริการของรัฐ มาตรการนี้ มีประโยชน์เพราะ
ให้ความสาคัญในเรื่องลดการตีตรา และผู้ใช้ยาที่มีความซ้าซ้อนของปัญหา การดึงชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วม
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ทาให้คนในชุมชนเข้าสู่ระบบบริการได้สะดวกมากขึ้น เป็นช่องทางให้ได้รับข้อมูลความรู้ และได้อุปกรณ์ใน
การป้อ งกัน การติด เชื้อ เอชไอวี มีข้อ จากัด ส าหรับ การดาเนิน งานในบางพื้ น ที่เ นื่อ งจาก การมีทัศ นะ
มุมมอง และความเข้าใจทางด้านลบต่อผู้ใช้ยา Local responses and national scaling up การริเริ่ม
โครงการที่มีประสิทธิภาพและขยายเป็นนโยบายระดับประเทศไทย ได้แก่ โครงการถุงยางอนามัย 100%
โครงการการป้ อ งกัน การติด เชื้อ จากแม่สู่ลูก โครงการ ARV ซึ่ง เริ่ม ปีพ .ศ. 2547 สามารถทาสาเร็จ ใน
เวลา 2 ปี
ส่ว นที่ 3 ข้อ เสนอในกำรปฏิรูป เพื่อ แก้ไ ขปัญ หำที่ถือ เป็น ส่ว นหนึ่ง ในวิถีชีวิต ที่ผู้ติด เชื้อ เอชไอวีต้อ ง
เผชิญ ส่งผลกระทบในกำรดำเนินชีวิต ทั้งในฐำนะที่เป็นผู้ติดเชื้อเอง
ปัญหาการสื่อสารความเสี่ยงในโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดังนี้
 เป็นเรื่องการปรับทัศนคติทางด้านลบของผู้ให้บริการ เมื่อ ภายหลังทราบผลการตรวจ
เลือดของผู้รับ บริการแล้ว ได้แก่ การละเมิ ดสิทธิ์โดยตรง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องมุมมองของสังคมที่ยังไม่ได้รับ
ข่าวสาร เพื่อปรับเปลี่ยนการรับ รู้ นามาซึ่งพฤติกรรมการละเมิ ดสิทธิ์ผู้ป่วย ปัญหาเหล่านี้ มีความแตกต่าง
กัน ไปในมิติข องสถานะของการเป็น และไม่เป็นผู้ที่มีเชื้อ เอชไอวี เป็น ประเด็น ปัญหาของการสร้างความ
เข้าใจเรื่องการตีตราและลดการเลื อกปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับเรื่องของทัศนคติ และกระบวนการทางสังคมที่
เกิดขึ้น ผลกระทบในการตรวจเลื อดภายหลังจากพบว่ า มีการติดเชื้อเอชไอวี มี การรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งปัญหานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องเผชิญในฐานะที่เป็นผู้ติดเชื้อเอง
และในฐานะของคนทางาน
 ลักษณะเชิงอัตลักษณ์ ได้แก่ กลุ่มที่สังคมตีตราซ้าซ้อน เป็นกลุ่มที่มีสถานการณ์เป็น
ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ได้แก่ ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งถูกตีตราจากการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพบริการ
ทางเพศ ประเด็น ในเรื่องเพศที่ห ลากหลายและแตกต่างออกไป กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ และ
บุค คลที่สังคมตัดสิน ว่า มีพ ฤติก รรมที่เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ เอชไอวี เช่น กลุ่ม ผู้ใช้ยา(ชนิด ฉีด) ยัง ถูก กีดกัน
การเข้าถึงการป้องกัน ไม่มีการแจกเข็มกระบอกฉีดยาเพราะถู กตีตราและปิ ดกั้นด้วยกฎหมาย งบประมาณ
ที่ส ่ง ผลต่อ การตีต ราและเลือ กปฏิบัติใ นช่ว งระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ ่า นมา ไม่ส ามารถขับ เคลื่อ นการ
แก้ปัญหาเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ภาพลักษณ์ บุคคลในชุมชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถานประกอบการเอกชนเป็น
อีกหนึ่ง สาเหตุของการเลือกปฏิบัติ มาจากการที่หน่วยงาน/บริษัทเหล่านั้น เกรงว่าภาพลักษณ์ของตัวเอง
จะไม่ดีใ นสายตาของสัง คม “กลุ่ม ที มีค วามกลัว ในลัก ษณะที มากกว่า ปกติ ” และเป็น เรื่อ ง“มโน” ทาง
สัง คม ทาให้ต้อ งการทราบว่า “ใครติด เชื้อ เอชไอวีบ้า ง” ส่ง ผลในการตัดสินใจในเรื่องหน้าที่ก ารงาน ใน
ฐานะของคนทางาน เนื่อ งจากหน่ว ยงานของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง ยัง นาเรื่อ งการติดเชื้อ เอชไอวี มา
พิจารณาในการบริหารจัดการต่าง ๆ ในองค์กร
 ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของถุงยางอนามัย ทัศนคติด้านลบต่อถุงยางอนามัย
เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัยและป้องกันโรค ยังขาดมุมมองในการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อความสุขหรือ
สุขภาวะทางเพศ การตรวจเลือด ซึ่ งประชาชนส่ วนใหญ่ยังขาดความมั่ นใจและกั งวลต่อผลกระทบ ที่เกิด
จากสังคมและคนรอบข้าง
ผลการดาเนิน งานของโครงการต่า ง ๆ ของกรมควบคุม โรค ภาครัฐ อื่น ๆ และเครือ ข่า ย
ดัง กล่า ว มี ข้อ สรุป บทเรีย นการทางานที่ส ะท้อ นถึง ความมุ่งหวัง ในการสื่อสารระหว่ างเครือข่ายถึงกลไก
การขับ เคลื่อนการทางาน ที่จ ะมุ่งไปสู่ป ระชาชนในการแก้ปั ญหาเรื่อยมา โดยสรุปเป็นประเด็น สาคัญ เพื่อ
การปฏิรูปการสื่อสารความเสี่ยง มีดังนี้
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๓.1 การสื่อสารถึงอุป สรรคของการทางานเอดส์ในพื้นที่ ในเรื่องการตรวจรักษาเร็ว เป็น
ผลจากขาดการสื่อสารความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพในผู้มีพฤติกรรมที่เสี่ยง คือ ประชาชนที่รัฐต้อง
ให้ ความสาคัญ ประเด็นที่พบจากมาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ได้แก่
“การตรวจหาการติด เชื้อ เอชไอวีใ นการตรวจร่า งกายประจาปี ทาได้ย ากเพราะมี แ รง
ต้านทั้งภายในและภายนอก”
“ การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในโรงพยาบาลไม่ มีประสิ ทธิภ าพในการบริ ห าร
จัดการ ”
“ ผู้ต้องขังแรกเข้าเรือนจา ไม่มีงบประมาณรองรับ ”
“ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ตรวจคัดกรอง ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับ ชาย และกลุ่ม
นัก เรีย นมัธ ยมปลาย เนื ่อ งจากไม่ใ ช่พื้น ที่เ ป้า หมายและไม่ใ ช่ก ลุ่ม ที่มีค วามเสี่ย งสูง ( High risk) อีก ทั้ง
นัก เรีย นมีพัฒ นาการตามวัย จึง ต้อ งฝึก อบรมนัก เรียนที่เ ลื่อ นชั้นขึ้นต่อ เนื่อ ง เพื่อ อบรมให้ความรู้ ใหม่แก่
นักเรียนที่อายุเข้าเกณฑ์ในการอบรมเรื่อย ๆ ”
“ การตีต ราและกีด กัน ผู ้ติด เชื้อ ยัง มีอ ยู่ใ นทุก วงการ ยัง ไม่มีก ารแก้เ ป็น ระบบและ
ต่อ เนื่อ ง ต้อ งหาสาเหตุและแก้ไ ขถูกจุด ทุก ฝ่า ยต้องทาความเข้า ใจ โดยเฉพาะสื่อ พร้อ มมีมาตรการทาง
กฎหมายในการป้องปราม และบังคับใช้ ต้องลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เสมือนโรค
อื่น ๆ ”
“ บทบาทการมีส ่ว นร่ว มของภาคประชาสัง คม ในการป้อ งกั น การติด เชื้อ เอชไอวีใ น
ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ ร่วมกัน ”
“ ในหน่วยงานเอกชน ยังไม่มีบริการเมธาโดน การแจกเข็ ม/กระบอกฉี ดยา ”
“ การทางานต้องมีนโยบาย ควรจัดการกับอุปสรรคที่ขัดขวาง และกลุ่มประชากรไม่เข้า
สู่ระบบบริการ เพราะกลัวการตีตรา ”
“ สนับ สนุนให้เกิดการร่วมแก้ปัญหา ด้ว ยการเพิ่มพลัง ทางานอย่างจริงจัง ข้อจากัดด้าน
งบประมาณในงานป้ องกัน การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ยา การเสริมพลังให้คนทางาน สามารถทางานต่ออย่างไร
“ ประเด็นของบทบาททางเพศในสังคมไทย งานเอดส์ในมุ มมองเอกชน ควรแก้ไขในเชิง
อานาจ การปฏิรูปประเทศไทย ควรเพิ่มบทบาทของคนกลุ่มน้อยในสังคม ”
๓.๒ การสื่อ สารความเสี่ย งที่เ จตนาถึง กลุ่ม เป้า หมายเฉพาะเจาะจง ต้อ งสามารถบ่ง ชี้ใ ห้
ชัด เจนตามบทบาทภารกิจ ได้ สื่อ สารเรื่อ งของการนายุท ธ์ศ าสตร์ ที่ถ่า ยทอดเป็น มาตรการไปใช้ใ นการ
ปฏิบ ัต ิไ ด้แ ละจริง จัง ในระดับ มวลชน มีเ ป้า หมายการสื ่อ สารความเสี ่ย ง เฉพาะในการแก้ไ ขใน
กลุ่ม เป้า หมายที่ชัด เจนและก่า หนดสัดส่ว น ใน ประชาชนทั วไปโดยตรง โดยให้มี “ตัว กลาง” ที่จ ะสื่อ
ความเข้าใจถึงประเด็น ปัญหาสาคัญที่ได้ จากข้อเสนอแนะโดยเน้นย้าถึงการสื่อสารกับผู้ให้บริการ เพื่อให้
วางแผนและจัด ทาข้อมูล หรือนาความรู้ไปใช้สื่อสารกับประชาชนทั่วไป ที่รู้ตัว ว่าเสี่ยงสาหรับผู้ที่ป่วยและ
ญาติ ในประเด็นที่สาคัญ ได้แก่
“ ทาให้ก ารตรวจหาการติด เชื้อ เอชไอวีเ ป็น การ ตรวจปกติ อย่า งน้อ ย 1 ครั้ง ในชีวิต
และตรวจอีก ถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยง ”
“ การให้ยาต้านไวรัสว่าต้องมีความพร้อม ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการและคนใกล้ชิด
ช่วยดูแล ”
“ ใช้รูปแบบคัดกรองที่ไม่ซับซ้อนและสามารถส่งต่อไปยังหน่ วย ซึ่งต้องมีความพร้อม ”
“ การป้อ งกัน ก่อ นการติด เชื้อ เพื่อ ลดอัตราการติ ดเชื้อ รายใหม่ ต้อ งควบคมุโ รคติด ต่อ
ทางเพศสัมพัน ธ์ด้ว ย สาหรับ คนที่ติดเชื้อแล้ว ทาอย่างไร ให้สื่อสารให้คนเหล่านั้น เข้ารับการรักษาได้เร็ว
(ถึงแม้ค่า CD4 ยังสูง) เพื่อลดการป่วยจากโรคแทรกซ้อนที่จะนาไปสู่การตาย การให้บริการจะมีคุณภาพดี
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ได้ ถ้าปริมาณผู้มาใช้บ ริการไม่มาก และจะทาให้เสียชีวิตจากเอดส์ น้อยลง พัฒ นาระบบให้คาแนะนาการ
รักษาผ่าน social media เช่น Application Line เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์มาก”
“สร้างความตระหนัก ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การให้ความรู้ ให้ใช้ถุงยาง
อนามัย วิธีการลดการติดเชื้อรายใหม่ ต้องคิดนอกกรอบ Prevention package”
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บทที่ 5
สรุปอภิปรำยและข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
ในช่ ว งเวลาระหว่ า งปี พ .ศ 2560-2561 ประเทศไทยได้ ก้ า วเข้ า สู่ ก ารปรั บ ตั ว และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุก เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยกาหนด
นโยบายในการวางแผนสอดคล้องกับแผนที่ กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560–2579) เน้น
กรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Road map)ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ร่วมกับการใช้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาประเทศแบบสอดคล้อง
บูรณาการอย่างยั่งยืน เพื่อให้สู่เป้าหมาย เสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายสาคัญของกลไกการสื่อสารความเสี่ยงคือ การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในมิติของการมองปัญหาผลกระทบจากการถูกตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์
จากบุคลากรที่ให้บริการนั้น มีการดาเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ในระดับนโยบายเพื่อการเฝ้าระวัง
ป้ องกัน ดูแลรั กษาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์ กาหนดเป้าหมายผลกระทบในเชิงบวก มี การ
ดาเนินงานในระดับบุคลากร ที่ให้บริการในการสื่อสารข้อมูล เน้นด้านการจัดการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การลดการตีตราในกลุ่มที่เป็นปัญหาในเชิงสังคม จากการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการดูแลรักษา การป้องกัน การลดการตีตราในกลุ่มที่เป็นปัญหาในเชิงสังคม ความขัดแย้งในเจตคติ
ของเพศสภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานเพื่ อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สู่
เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ ยังมีประเด็นปัญหาการตีตราเลือกปฏิบัติ ในกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายรักชาย
กลุ่มใช้สารเสพติด ชนิดฉีด เป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบกลไกที่ส่ งผลกระทบเชิงบวก ให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ และมีความเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทาให้คลี่คลายอุปสรรคการดูแลรักษา และกลุ่มที่ยัง
ไม่ส ามารถป้ องกัน การแพร่ เชื้ อ การน าข้อมูล ไปสู่ ก ารพัฒ นารู ปแบบ และสะท้อนผลการด าเนิ นงานของ
เครือข่าย สู่การสรุปบทเรียนองค์ความรู้ของวิชาการ เทคโนโลยีในเชิงการจัดการ ซึ่งมีส่วนผลักดันในการ
ขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารปรั บ ปรุ งรู ป แบบการสื่ อ สารความเสี่ ย งโดยรวม และพั ฒ นานโยบายใช้ปั ญ หาผลกระทบ
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรหลัก
ปัญหาอุปสรรคคือ ไม่มีเป้าหมายสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับ
มวลชน นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการ ซึ่งทุกองค์กรและประชาชน
คนไทยทุกคน ต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกัน เพื่อให้ เกิดผลกระทบสู่ระดับมวลชน และสู่เป้าหมายความเป็น
ประเทศไทยที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในด้านต่ าง ๆ ร่วมไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระบบ
สร้างความเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
กรอบแนวทางที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ คือ การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสั มพัน ธ์ กับ ประเทศมหาอานาจ เพื่ อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การปรับ
กระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบให้มากขึ้น
ข้อจำกัด
๑.เป็นการศึกษาจากแหล่ งข้อมูลที่เป็น ข้อมูล ทุติยภูมิ ซึ่งเป็น เอกสารรายงานต่าง ๆ และ
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ จากระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการดาเนินงานของภาครัฐ ที่เผยแพร่สาธารณะเท่านั้น การ
สืบ ค้น ข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่ก ระจัด กระจายและเป็น ข้อ มูล ระดับ ทุติย ภูมิ มีความยุ่งยาวในการค้นหาและการ
ประยุ กต์ใช้แนวคิดการบริ ห ารจั ด การภาครัฐ ในยุค Thailand 4.0 กับการดาเนินนโยบาย ซึ่งเน้นที่กลุ่ ม

33
เครือข่ายในการจัดการความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ต้อ งการตรวจสอบความถูก ต้อ ง ความเที่ย งตรง
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ
๒.การเลือกแนวคิดหลัก (Theme) ที่จะส่งผลกระทบสะท้อนปัญหาทั้งองคาพยพของการ
ดาเนินนโยบายด้านการลดการตีตราเลือกปฏิบัติของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ขยายความถึงกลไกในการส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานภาคีเครือข่าย การอภิปรายให้เห็นผลกระทบใน
เชิงบวก เน้นให้เห็นปัญหาที่เกิดร่วมกัน คือ เรื่องการตีตราที่เกิดทั้งสองโรค ที่จะต้องขยายความร่ว มมือใน
การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันที่เข้มแข็ง
3.ข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ทาในรูปการศึกษาเฉพาะกรณี จะนาไปอ้างใช้กับ
กรณีอื่น ๆ (generalization) ไม่ไ ด้ หรือ ได้น้อ ย เพราะการวิจัย นี้มุ่ง เน้น ทาความเข้า ใจปรากฎการณ์
พรรณาปรากฎการณ์ที่สนใจ 30
4.ในการศึก ษานี ้ต ้อ งเตรีย มความรู ้ ความเข้า ใจในการใช้ว ิธ ีว ิจ ัย เชิง คุณ ภาพเป็น
การศึก ษาปรากฎการณ์ต่า ง ๆ ของสัง คมอย่า งลึก ซึ้ง การกาหนดเครื่อ งมือ การรวบรวมข้อ มูล การ
วิเคราะห์ สรุป ผลการศึกษาที่ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับค่าและอาจมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้อ ง31 ซึ่งจะ
มีการตีความเรื่องราวต่าง ๆ ย่อมต้องมีมุมมองและประสบการณ์ของผู้ศึกษาเจือปนอยู่ด้วยทั้งสิ้น 32
5.วิธีวิจัย เชิง คุณ ภาพต้อ งเป็น ผู้มีส หวิท ยาการในตัว เอง เพราะการกาหนดปัญ หาและ
การวิเคราะห์ข้อมูล จะต้องใช้การมองจากหลายมิติ และเลือกใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมเป็นการยาก
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ที่สาคัญได้แก่
1) บูรณการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขนอกเขตพื้นที่ การบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
2) พัฒนาระบบเพื่อการจัดเก็บ ข้อมูล ข่าวสารงานด้านสุ ขภาพ ที่มีมาตรฐานในแต่ละระดับ
(Multiple layers) เพื่อให้ประชาชนรับข้อมูล ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
3) เพิ่มและรั ก ษากาลั ง คนด้า นสาธารณสุ ขให้ ค งอยู่ ในระบบ โดยมีมาตรการจู งใจที่ ดึ ง ดู ด
บุคลากรให้อยู่ในระบบ เช่น เพิ่มค่าตอบแทน พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติงาน
1) ควรมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยกาหนด “ตัวกลาง” ที่
ชัดเจนที่นาไปสู่เป้าหมายการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพในทุกมิติ (คือ การป้องกัน ดูแลรักษา ส่งเสริม และ
ฟื้นฟู) การนาไปสู่การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งคือผู้รับบริการโดยตรง
2) การสื่อสารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการใช้ “สื่อ”ผลักดันการสื่อสารในระดับที่เป็นมวลชน เพื่อ
เพิ่ ม แรงขั บ ที่ ส่ ง ผลกระทบ และสร้ า งให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (media
relation)4เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการให้บริการ มีความ
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ภาพที่ ๕ แสดงเป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ ๑๘ เดือน
เข้าใจและปรับทัศนคติ เรียนรู้ในการแก้ปัญหาต้นทาง คือ การสื่อสารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
มุมมองความคิด ตัดสินใจเข้าไปใช้ระบบบริการสุขภาพ และสามารถตรวจสอบ ประเมินให้มั่นใจในการยอมรับ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเข้ า รั บ บริ ก าร สิ่ ง ที่ ค วรด าเนิ น การในระดั บ มาตรการแนวทางที่ เ ร่ ง รัด ในช่ว ง
ระยะเวลา 5 ปี ของระยะการปฏิรูประบบ
3) การสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ให้สามารถป้องกันและเห็นถึงความสาคัญของการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) รวมถึงสร้างพฤติกรรมให้สามารถห่างไกลจากโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการศึกษารูปแบบการร่วมมือบูรณาการด้านการวางนโยบายเพื่อการบริหารจัดการ
สาธารณสุข ที่ใช้ระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการวางแผน
๒) ควรศึกษารูปแบบการสร้างพฤติกรรมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนด้านการป้องกันโรค
ในระดับจิตวิญญาณ
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แนวคำถำมกำรศึกษำรูปแบบกลไกกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงด้ำนโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์ เพื่อกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำสังคม ในยุค Thailand 4.0
1.กลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องหรือ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ ในด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างไร
2.การสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในยุค Thailand 4.0
ดาเนินการโดยใช้มาตรการและกลไกในการสื่อสารภายใต้ ยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านสุขภาพอย่างไร
3.การปฏิรูปการสื่อสารความเสี่ยง ที่น่าจะเกิดขึ้นจากการค้นพบรูปแบบกลไกการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดาเนินการควรเป็นอย่างไร
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