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พัฒนาการงานควบคมุโรคเอดส์ในประเทศไทย 
 
1.สถานการณโ์รค : จากไม่มผีู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ      มีการระบาดรุนแรง      การระบาดลดลงเป็น Generalized   
                        epidemic  
2.วิวัฒนาการมองปญัหาโรคเอดส ์: (เดิม)จากไม่มีปัญหา       ปัญหาระดับชาติ (ปัญหาเอดส์แห่งชาติ) 
3.วิวัฒนาการใหข้้อมูลข่าวสารเอดสแ์กป่ระชาชน : (เดิม)น่ากลัว   สร้างการยอมรับ ร่วมแก้ปัญหา 
4.ความเสี่ยงต่อโรค : (เดิม) กลุ่มเสี่ยง    สถานการณ์เสี่ยง 
5.แนวทางดําเนนิงาน : (เดิม)การควบคุมโรค         ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ 
6.การจดัทําแผน :  (เดิม)ไมม่ีแผน         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
7.ผู้รบัผดิชอบ : (เดิม)สาธารณสุขภาครัฐ    รัฐ เอกชน ชุมชน ภาคธุรกิจ ครอบครัว และบุคคล  
8.ลักษณะหนว่ยงานรบัผดิชอบ : (เดิม)ไม่มีฝ่ายจัดการเฉพาะ      หลายหน่วยงาน คนมาก งบมาก แต่เริ่มจํากัด 

 

 จุดเปลี่ยนที่สําคญัของงานควบคุมกามโรคในประเทศไทย  
       คือ โครงการถุงยางอนามัย 100%  
 

โครงการถุงยางอนามัย 100% คือโครงการป้องกันเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในประชาชนทั่วไป โดยการทํา 
ให้มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึงระหว่างหญิงบริการกับลูกค้า มุ่งหวังให้มีระดับการใช้ในทุกครั้ง (100%) ที่มีการ
ซื้อ-ขายบริการทางเพศ โดยมุ่งหวังลดการแพร่โรคสู่ประชาชนทั่วไป  

 
ประวตัิโครงการถุงยางอนามัย 100% 

-ก.ค. 2532    เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการเอดส์ จังหวัดราชบุรี  
-พ.ย. 2532    เริ่มดําเนินการในจังหวัดราชบุรี 
-มี.ค. 2534    ขยายการดําเนินการไปจังหวัดสมุทรสาคร 
-เม.ย. 2534   ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในเขต 4 (8 จังหวัด) เพื่อขยายโครงการ 
-ส.ค. 2534    คณะกรรมการโรคเอดส์แห่งชาติ ได้ให้ทุกจังหวัดดําเนินโครงการถุงยางอนามัย 100%  
-เม.ย. 2535    ดําเนินการครอบคลุมในกรงุเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย ทําให้โครงการฯ ครอบคลุม 
                    ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 
-เม.ย. 2541    เริม่ขยายโครงการไปประเทศอื่นๆ ในเอเชีย 
 
การขบัเคลื่อนงาน  

- แสวงหาความร่วมมือจากฝา่ยปกครอง ฝ่ายตํารวจ และฝา่ยสาธารณสุข โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นํา  
  และให้มกีารดําเนินงานทั่วประเทศ 
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“โครงการถุงยางอนามัย 100 
เปอรเซ็นตไดปองกันการติดเชื้อ
เอดสในประเทศไทยได 5 ลาน
รายแลว”

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดสคร้ังที ่15 
กรุงเทพมหานคร, 11 ก.ค. 2547

ความสําเร็จของโครงการถุงยางอนามัย 100 เปอรเซ็นต 
ในประเทศไทย

“โครงการถุงยางอนามัย 100 เปอรเซ็นต 
ในประเทศไทยเปนหนึ่งในไมกี่โครงการใน
โลกนี้ท่ีมีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จใน
ระดับชาต”ิ

Carlos Avila. Epidemiology and Public Health. 

In: Jose Antonio Izazola Licea, editor. AIDS: The State of 
the Art. Mexico City: FUNSALUD/Editorial Limusa, 1996.

“เปนไปไดวา ตัวอยางความสําเร็จที่สุดในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาจากโครงการถุงยาง
อนามัย 100 เปอรเซ็นต ในประเทศไทย”

Dennis Altman. 
Global Sex. Chicago: University of Chicago Press, 2001:68-78.

“โครงการถุงยางอนามัย 100 เปอรเซ็นตของประเทศ
ไทยเปนการรณรงคสงเสริมการใชถุงยางอนามัยที่
ประสบความสําเร็จโครงการหนึ่งของโลก”

(Lamb D. Despite economic crisis, Thailand 
continue bold fight against AIDS. Los Angeles 

Times, November 16, 1998)
 

  

 

 

 

 

 

            งานควบคุมกามโรค: กา้วต่อไป (ในมุมมองของนพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…, in Thailand alone, over 5 million people 
avoided contracting HIV because of a 
remarkable effective influence strategy 
developed by a quiet but enormously 
effective influence genius who has a lot to 
teach us all.” 

 

1) เสริมความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังโรค การเฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศ การเฝ้าระวัง
แหล่งแพร่โรค และมาตรการทางระบาดวิทยา  

     2) แก้ปัญหาความอ่อนแอของระบบงานควบคุมกามโรคในระดับจังหวัด 
3)     มุ่งเน้นการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
4)     เสริมความพร้อมของงานบําบัดรักษา และงานชันสูตรโรค 
5)     สร้างภาคีกับงานอื่นเพื่อการเสริมพลัง เช่น งานโรคเอดส์ การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  

    งานอนามัยเจริญพันธ์ุ 
6)    สร้างกลยุทธ์ในการกําหนดนโยบายกามโรคในระดับชาติ เช่น การกวาดกําจัดโรค 

   ซิพิลิสแต่กําเนิด การกําจัดโรคแผลริมอ่อน รวมถึงการขยายวัคซีน HPV  
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สถานการณ์และแนวโน้มผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบัน 

จากข้อมูลพบว่าจํานวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(โดยรวม)มีแนวโน้มลดลง ต้ังแต่มีโครงการถุงยางอนามัย  
100 %   
ปัจจุบันปัญหาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ ปัญหาเชื้อด้ือยาของโรคหนองในและผู้ติดเชื้อโรคซิฟิลิสกลับมี 

  แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา 
WHO ได้ต้ังเป้าหมาย(Global Target) ในปี 2030 ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหลายประเด็น หนึ่งใน   

 นั้นคือเรื่องวัคซีน HPV ว่าต้องให้วัคซีน HPV มีความครอบคลุมให้ได้ถึง 80 % แต่จากผลการศึกษาวิจัยของศูนย์ประ  
 เมินเทคโนโลยีฯ(HITAPs) พบว่า ความคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ของวัคซีน HPV ที่จะให้อยู่ในโปรแกรมวัคซีนแห่งชาติ  
 (แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)ต้องมีราคาไม่เกิน 200 บาท  

 จากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค ได้พิจารณาประเด็นสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนําวัคซีนชนิดใหม่มาให้บริการแก่เด็กไทย โดยผลการประชุมมีข้อแนะนํา : เห็นชอบให้นําวัคซีนชนิดใหม่มาใช้ใน
แผน งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด 
ซึ่งวัคซีนเอชพีวีเป็นวัคซีนที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าควรนํามาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว เนื่องจาก
เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง และเป็นเครื่องมือสําคัญร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
การลดปัญหามะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย 
 
 
หมายเหต ุ ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อ “ประวัติศาสตร์กามโรค”ได้ที่ www.kmddc.go.th  


