
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 15. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธเ์ชิงรุก 
ค านิยาม 1. กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM )  

สาวประเภทสอง (TG) กลุ่มพนักงานบริการ(SW)ท้ังหญิงและชาย กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด      
ด้วยวิธีฉีด (PWID)  
2. บริการป้องกันเชิงรุก หมายถึง กลุ่มประชาการหลัก ได้รับบริการป้องกันโดย               
โดยกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้รับบริการ  ท้ัง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
1) ได้รับข้อมูลความรู้ในการป้องกันเอชไอวี, STI และการลดอันตรายจาการใช้ยา : Harm 

reduction (ส าหรับPWID) 
2) ได้รับถุงยางอนามัย สารหล่อล่ืน(ส าหรับ MSM ,SW)และอุปกรณ์ฉีดยาท่ีปลอดเช้ือ 

(ส าหรับPWID) 
3) ได้รับข้อมูลสถานท่ีท่ีจะไปรับบริการตรวจเอชไอวี ,STIและการรักษาด้วยสารทดแมน/

เมธาโดน (ส าหรับPWID) 
4) ได้ลงทะเบียนรับบริการโดยมีหมายเลขสมาชิกหรือ UIC(Unique Identifier Code) 
หมายเหตุ  

ก. รูปแบบการให้บริการป้องกันเชิงรุกสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่            
(1) ผู้ให้บริการเชิงรุก (Outreach)  (2) เครือข่ายเพื่อน (3) ใช้ส่ือสังคมทางอิเลค
โทรนิคส์ (social media) (4) มารับบริการเอง หรือได้รับการนัดหมายจากหน่วย
บริการ 

ข. กรณีท่ีเข้าถึงบริการโดยรูปแบบการใช้ส่ือสังคมทางอิเล็คโทรนิคส์นั้นจะไม่รวม
บริการในข้อ 2 ให้หมายถึงเฉพาะ 3 ข้อ ได้แก่ข้อ1) ข้อ3) และข้อ 4) เท่านั้น   

ค. หน่วยที่จัดบริการ หมายถึงสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและ ภาคประชาสังคม 
ง. จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบบริการ หมายรวมทุกแหล่งงบประมาณท่ีมี       การ

ด าเนินงาน ในพื้นท่ี 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 87 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัด ว่าสามารถท าให้กลุ่ม
ประชากรหลัก ได้รับบริการป้องกันเอชไอวี และ STI เชิงรุกได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง  



-กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 
-สาวประเภทสอง (TG) 
-กลุ่มพนักงานบริการ (SW)  ซึ่งมีท้ังพนักงานบริการหญิง (FSW) และชาย (MSW)  
-กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบข้อมูล RIHIS-RTCM ท่ีหน่วยบริการบันทึก และส่งข้อมูล เข้าสู่
ระบบ RIHIS –RTCM online   

แหล่งข้อมูล -ข้อมูลการได้รับบริการป้องกันเชิงรุก จากระบบข้อมูล RIHIS-RTCM  
 จากส านักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค    
-ข้อมูลการคาดประมาณจ านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก  
จากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  WWW. boe.moph.go.th/aids/  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนกลุ่มประชากรหลักแต่ละกลุ่มประชากร  ( MSM,TG ,SW,PWID) ท่ีเข้าถึง

บริการป้องกันเอชไอวีฯเชิงรุก รายจังหวัด 

รายการข้อมูล 2 B = คาดประมาณจ านวนประชากรของกลุ่มประชากรหลัก ของแต่ละกลุ่มประชากร     
รายจังหวัด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

        จ านวนคนท่ีเข้าถึงบริการป้องกันฯ เชิงรุก * รายจังหวัด        X 100 

 จ านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก* ท่ีคาดประมาณ  รายจังหวัด  

หมายเหตุ*  

1.จ านวนคนท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก * หมายถึง 

- ผลรวมจ านวนคนท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก ของทุกกลุ่มประชากรหลักรวมกัน   

(จ านวนคนท่ีเข้าถึงบริการป้องกันฯเชิงรุก  ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM) +สาว

ประเภทสอง (TG) + กลุ่มพนักงานบริการ(SW)ท้ังหญิงและชาย + กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วย

วิธีฉีด (PWID)  

2. จ านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก ท่ีคาดประมาณ รายจังหวัด ให้รวมจ านวนการคาด

ประมาณจากกลุ่มประชากรหลัก ทุกกลุ่ม ( MSM,TG ,SW,PWID) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน ผลงานรอบ 12 เดือน 

- - - ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 87 

 

ปี 2562 : 



รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน ผลงานรอบ 12 เดือน 

- - - ผลการด าเนินงาน  

ร้อยละ 90 

 

ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน ผลงานรอบ 12 เดือน 

- - - ผลการด าเนินงาน  

ร้อยละ 92 

ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน ผลงานรอบ 12 เดือน 

- - - ผลการด าเนินงาน  

ร้อยละ 94 
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมิน จากผลการด าเนินงานการเข้าถึงบริการฯ ว่าบรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ในแต่ละปีหรือไม่  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัด รายงานผลการด าเนินงานจ านวนกลุ่มประชากร
หลักท่ีได้เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก จ าแนกรายกลุ่มประชากรด้วย  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนปี 2561 ดังนี้ 

ผลงานรายปี 
ปี 2561 

ได้  1 
คะแนน 

ได้  2 
คะแนน 

ได้ 3 
คะแนน 

ได้ 4 
คะแนน 

ได้ 5 
คะแนน 

ร้อยละ 57 67 77 87 >87  
เอกสารสนับสนุน 1.ข้อมูล จ านวนกลุ่มประชากรหลัก ท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก จากระบบข้อมูล RIHIS- 

   RTCM จ าแนกรายกลุ่มประชากร   
2.ข้อมูล การคาดประมาณจ านวนกลุ่มประชากรหลัก  จ าแนกรายกลุ่มประชากร 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด Baseline 
data  

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละ  NA  41 42 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  
 

1. นพ. สมาน ฟูตระกูล    ผู้อ านวยการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
2. พญ. วลัยรัตน์ ไชยฟู     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
1. นพ. ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ     ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 



   โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. พญ.มณฑินี  วสันติอุปโภคากร       
   โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
2. คุณพรทิพย์ เข็มเงิน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903828 โทรศัพท์มือถือ : 081-7833624 
   โทรสาร : 02-9659153   E-mail : itimpornt@yahoo.com  
ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค    

 

mailto:itimpornt@yahoo.com

