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บทที่  3 
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 

 
 งานทางดานเอดส เปนงานสําคัญที่ไมมีใครสามารถมองขามไปได ซ่ึงทั้งภาครัฐ และ
องคกรภาคเอกชน ตางก็มารวมกันทํางานทางดานนี้มากมาย ไมเวนแมแตองคการสหประชาชาติ 
ซ่ึงไดกอตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบงานทางดานเอดสโดยเฉพาะขึ้นมาเปนที่รูจักกันคือองคการ
สหประชาชาติวาดวยเร่ืองของเอชไอวี/เอดส (UNAIDS) ดวยเหตุผลเดียวกันคือ เอดสสามารถ
ส่ันคลอนความมั่นคงไดในทุกภาคสวนของสังคมนั้นเอง และผลสรุปจากการแสดงนโยบายและ
การดําเนินงานเอดสระดับนานาชาติ ในการประชุมนานาชาติเร่ืองโรคเอดสคร้ังที่ 15 ระหวางวันที่ 
11-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ณ ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาเอดส ที่จําเปนจะตองดําเนินการทั้งการแกปญหาเรงดวน 
เฉพาะหนา ระยะปานกลาง และระยะยาว ดังนี้ 
 1. การใหความสําคัญในการใหความรู ความเขาใจแกประชาชนเรื่องโรคเอดส โดยเฉพาะ
วิธีการปองกัน และการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตางๆ ซ่ึงจะตองดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง เพื่อปลุกจิตสํานึกใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และความรุนแรงของปญหา ตลอดจนผลกระทบ เพื่อทุกฝายจะไดรวมมือปองกันและแกไขปญหา
เมื่อประสบผลกระทบจากโรคเอดส 
 2.  การบริหารจัดการทางการแพทย การสาธารณสุข และสังคมจิตวิทยา รวมไปถึง
มาตรการทางสังคมโดยชุมชน ซ่ึงเปนการดําเนินงานในขั้นตอนที่ไดเกิดปญหาขึ้นแลว ที่จําเปน
จะตองพัฒนาระบบดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดส หาทางยืดอายุของผูติดเชื้อใหดํารงชีวิตตอไปได
อยางยาวนานที่สุดและอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได รวมทั้งการใหบริการปรึกษาและการดูแล
ทางดานจิตใจแกผูปวยเอดสและกลุมเสี่ยงซึ่งในสวนนี้สมาชิกในครอบครัวก็จะตองเปนกาํลังใจให
กันและกันดวย 
 3.  การเรงพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการแพทย การสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญา
การแพทยพื้นบาน และการวิจัยและพัฒนา การปองกันและรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการ
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คนควา วิจัยวัคซีนเอดสที่หลายคนรอคอย การสนุบสนุนสงเสริมใหคนไทยไดคิดคนในเรื่องวัคซีน
เอดส ไดรับการสนับสนุนทุกรูปแบบที่มีหลักวิชาการที่ถูกตอง มีความปลอดภัย ที่เปนของคนไทย  
 4.  การใชยุทธศาสตรพลังแผนดินในการปองกันและแกไขปญหาเอดส โดยจะตอง
รวมพลังทุกฝาย ทั้งจากสวนราชการ องคกรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพราะทุก
สวนตางไดรับผลกระทบรวมกันโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับกลุมเสี่ยงตางๆ การคนหาวิธีการ
ใหมๆ ในการแกปญหาเอดส และรัฐบาลเองจะพยายามสงเสริมใหใชศักยภาพของแตละสวน 
รวมเปนพลังไปสูการแกปญหาเอดสอยางจริงจังตอไป 
 จากนโยบายการดําเนินงานดานเอดสระดับชาติขางตน ประกอบกับกฎหมายกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท อํานาจหนาที่งานดานเอดส สามารถสรุปกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานทางดานเอดสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 4 ดานดวยกัน คือ 
 1)  ดานการปองกันการติดเชื้อรายใหม 
 2)  ดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล 
 3)  ดานความมั่นคงทางสังคม 
 4)  ดานรายไดและสวัสดิการ 

3.1   ดานการปองกันการติดเชื้อรายใหม 
 ที่ผานมางานทางดานการปองกันเอชไอวี/เอดส เปนประเด็นที่ทุกภาคสวน ตางก็ให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการปองกันเปนแนวทางแกไขที่ตนเหตุของปญหาตางๆ ที่จะตามมา
อีกมากมาย แตจะเห็นไดวา ถึงแมจะมีการทํางานทางดานนี้มานานมากแลวก็ตาม แตจํานวนการติด
เชื้อใหมในชวง 2 -3 ปที่ผานมาก็ยังอยูในหลักหมื่นอยูนั่นเอง โดยเฉพาะสัดสวนของผูหญิงที่เปน
แมบานกับวัยรุนในวัยเรียนหรือเยาวชนกลับเพิ่มสูงขึ้นในชวง 2 -3 ปนี้อยางนาตกใจเชนกัน ใน
จํานวนนี้ยังไมรวมคนอีกจํานวนมากที่ยังไมเคยผานการตรวจหาการติดเชื้อมากอน เพราะไมเคย
ตระหนักมากอนเลยวาตัวเองนั้นไดรับเชื้อเอชไอวีเขาไปในรางกายแลว และไดแพรเชื้อไปยังคน
รอบขางทางเพศสัมพันธอยางไมรูตัว ดังนั้นทุกภาคสวนไมเวนแมแตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงอยูใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด จะตองชวยกันทํางานทางดานการปองกันการติดเชื้อใหมากกวาที่
เคยทํามา งานหรือกิจกรรมตางๆ ที่เคยทํามาแลวและยังคงตองทําตอไป ก็คือการใหความรูที่ถูกตอง
ในเรื่องของเอชไอวี/เอดส แกประชาชนทั่วไป และที่ตองใหการดูแลเปนพิเศษคือกลุมเสี่ยงตางๆ  
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อันไดแก กลุมเยาวชน กลุมแมบาน กลุมชายรักชาย1 กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขารางกาย และ
หญิง/ชายที่ขายบริการทางเพศ  
 ปจจุบันมีหลายหนวยงานไดผลิตสื่อส่ิงพิมพ2เร่ืองเอดสที่เหมาะสมตอเพศ วัย และอาชีพ
ออกมามากมาย สามารถขอนํามาเผยแพรได นอกจากนี้สิ่งสําคัญและเปนประโยชนตอเยาวชน
คือการสรางความเขมแข็งใหแกเยาวชนนั้นเอง กิจกรรมที่สรางเสริมความเขมแข็งใหแกเยาวชน
นั้นมีมากมาย และการฝกทักษะชีวิต3ใหแกเยาวชนนั้นเปนสิ่งหนึ่งที่ขาดไมได เพราะการรอบรูใน
ชีวิต จะทําใหพวกเขาและเธอเหลานั้นสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง และดวยแนวคิดตาม
หลักสากลวาดวยการปองกันเอดสอยางหนึ่งก็คือ เด็กผูหญิงรูจักที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธเมื่อ
ยังไมถึงเวลาอันสมควรได สวนเด็กผูชายตองรูจักการใชถุงยางอนามัยที่ถูกตอง เนื่องจากเยาวชน
จะเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต การปกปองเยาวชนใหพนจากภัยเอดสจึงเปนสิ่งสําคัญที่
ตองทําอยางเรงดวน ในสวนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและเจาหนาที่ดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองไดรับการพัฒนาความรูเร่ืองเอดสอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
เพื่อเผยแพรใหความรูไดอยางถูกตองและเหมาะสม  สวนเครือขายอื่นๆ  เชน  วิทยุชุมชน 
หนังสือพิมพทองถ่ิน ควรไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมในเรื่องของการปองกันเอดสดวยเชนกัน 

3.2   ดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล 
 คาดไดวาในปจจุบันนี้นาจะมีผูติดเชื้อกระจายอยูแทบทุกทองถ่ินในประเทศไทย ซ่ึงคน
เหลานี้จัดไดวาเปนสวนหนึ่งของทองถ่ิน ถาพวกเขาออนแอ ทองถ่ินคงเขมแข็งไปไมได การดูแล
สุขภาพผูติดเชื้อจึงเปนสิ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญมากที่สุด จะเห็นไดวารัฐไดลงทุนมหาศาลใน
การซื้อยาตานไวรัสใหกับผูติดเชื้อที่มีภูมิตานทานต่ําหรือผูติดเชื้อที่เขาสูภาวะเอดสแลวได
รับประทาน ไมวาจะเปนโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค หรือกองทุนประกันสังคม ตางก็สนับสนุน
                                                 
1 ชายรักชาย คือ ความรูสึกเปนชายแตชอบชายดวยกัน ยอมรับในรางกายชาย 
2 สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ใบปลิว แผนพับ แผนพลิก เปนตน 
3 ทักษะชีวิต หมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ทักษะในการ
ตัดสินใจ และคิดริเร่ิมสรางสรรค ทักษะในการประมาณตน และการควบคุมสถานการณ ทักษะในการสื่อสารตอรอง ปฏิเสธ และ
โนมนาวจิตใจ ทักษะในการปรับตัว และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด 
ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หรือจะกลาวงายๆ ทักษะ
ชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข  
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ยาตานไวรัสใหแกผูติดเชื้อเมื่อถึงกําหนดเวลาหรือความจําเปนแลวทั้งนั้น ดวยแนวคิดที่วาถา
ปองกันหรือรักษาใหผูติดเชื้อแข็งแรง พวกเขาเหลานั้น จะสามารถทําประโยชนใหกับประเทศชาติ
ไดไมตางไปจากคนปกติ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมสามารถละทิ้งภาระในการดูแล
ผูติดเชื้อใหสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปไดเลย การชวยเหลือดวยการประสานกับหนวยงานที่ให
ความชวยเหลือดานการรักษาหรือใหยาตานไวรัสแกผูปวยโดยการเยี่ยมเยียนผูปวยโดยเจาหนาที่
ฝายสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือจัด
ใหมีอาสาสมัครดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในชุมชน 

3.3   ดานความมั่นคงทางสังคม 
 ผลกระทบดานจิตใจ จากการถูกเลือกปฏิบัติของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและครอบครัว
สวนใหญมักไดรับจากคนรอบขางเสมอ อยางเชน การถูกรังเกียจจากเพื่อนบาน เด็กที่ติดเชื้อหรือมี
ผูปกครองติดเชื้อไมสามารถไปเรียนในโรงเรียน ซ่ึงผิดตามมาตรา 13 ของสนธิสัญญานานาชาติ 
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่วาคนที่ติดเชื้อหรือผูมีผลกระทบตอผูติดเชื้อควรมีสิทธิเทา
เทียมกันในดานการศึกษา ซ่ึงผูติดเชื้อเองตองการกําลังใจและการยอมรับจากผูคนรอบขาง การที่
คนๆ หนึ่งตองมีชีวิตอยูกับเชื้อเอชไอวี/เอดสไปตลอดชีวิต ก็บั่นทอนความสุขไปมากพอแลว พวก
เขาควรไดรับความเห็นใจจากทุกๆ คนมากกวา ดังนั้นการลดชองวางระหวาง ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
กับคนอื่นๆ จึงมีความสําคัญอยูไมนอย การสรางความเขาใจเรื่องโรคเอดสและโรคติดตอที่ถูกตอง 
รวมถึงการเปดโอกาสใหผูติดเชื้อ และผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเอดส เชน พอ แม บุตร หรือ 
พี่นองของผูติดเชื้อไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนทั่วไป โดยมีบุคลากรทางการแพทยคอยให
ความรูที่ถูกตอง จะสามารถลดการแบงแยกในทองถ่ินระหวางผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส กับประชาชน
ทั่วไป ใหสามารถใชชีวิตรวมกันในสังคมได ควรมีการสนับสนุนใหเด็กที่ติดเชื้อหรือมีผูปกครอง
ติดเชื้อสามารถไปเรียนในโรงเรียนไดตามปกติ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถชวยผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ไดอยางมากโดยการจัดตั้ง
กองทุนสงเสริมสวัสดิการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เพื่อเปนกองทุนที่สนับสนุนเมื่อผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
จําเปนตองไดรับความชวยเหลือนอกเหนือจากที่รัฐสามารถใหได เชน การสนับสนุนนมผงให
ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ เพื่อปองกันไมใหทารกติดเชื้อจากมารดาได ในขณะเดียวกัน
สามารถสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมผูติดเชื้อใหคอยดูแลกันและกันภายในกลุม หรือสรางเครือขาย



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   แนวทางการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 21 

ระหวางกลุมตางๆ  ใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากขึ้นแตจากสนธิสัญญานานาชาติเกี่ยวกับ
พลเมือง และสิทธิมนุษยชนทางการเมือง มาตรา 17 ที่วา “คนทุกคนไมควรถูกบังคับหรือแทรกแซง
เร่ืองสวนตัว ครอบครัว เร่ืองทางบานหรือเร่ืองที่จะทําใหเขาเสื่อมเสียได” ดังนั้นองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงไมสามารถเปดเผยสถานะของการติดเชื้อของใครใหคนอื่นๆ ทราบได ถาคนๆ นั้น
ไมเต็มใจที่จะเปดเผย ถือเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลเปนการฝาฝนสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิ
อ่ืนๆ ของการดํารงชีวิต 

3.4   ดานรายไดและสวัสดิการ 
 ตามปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน มาตรา 25 “ทุกๆ คนมีสิทธิตอการดํารงอยูขั้น
พื้นฐานและสิทธิตางๆ ของสุขภาพ และการมีชีวิตที่ดีของเขาหรือเธอ และครอบครัวของเขาหรือเธอ 
รวมถึงคารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการวางงาน การเจ็บปวย พิการ เปนหมาย หรือ การดํารงอยู
ในสภาวะแวดลอมที่ไมมีอาชีพ” องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ไดดวยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไมมีผูอุปการะ และไม
สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได แตการสรางงานและอาชีพถือเปนการสรางศักยภาพใหกับผู
ติดเชื้ออยางยั่งยืนเพื่อใหสามารถหาเลี้ยงตัวเองได เมื่อผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเสียชีวิตควรมีการ
สงเคราะหชวยงานศพตามประเพณีตามสมควร เชน คาผาหอศพ คาโลงศพ หรือมอบเงิน
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี4 เปนตน 
 

                                                 
4 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การ
สงเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณ ี


