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เผชิญหนา HIV/AIDS ในภูมิภาคเอเซ ียตะวนัออกและแปซฟิก 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภูมิภาคเอเซยีตะวนัออกและแปซฟิก 
Human Development Sector Unit 

ธนาคารโลก 
 
 
 
 

ธันวาคม 2546



 
ทวีปเอเซยีประกอบดวยประชากรเกือบครึง่โลกดงันั้นอตัราการแพรระบาดของ HIV/AIDS ใน พ้ืนที ่
จึงสงผลตออนาคตการแพร ระบาดในประชาคมโลกได หากอตัราการแพรกระจายทั่วไปในจีน 
อนิโดนีเซีย และอนิเดียเพิ่มขึน้ จนใกลเคียงกับตัวเลขทีเ่ห็นในประเทศไทยและกมัพูชาแลว อตัรา 
การแพรระบาดของ HIV/AIDS ทัว่โลกจะเพิ่มขึน้เปนเทาตัว การเพิ่มขึน้ดังกลาวสงผลกระทบทีน่า 
หวาดกลัวตอตัวบุคคล รวมถึงความเปนอยูในภูมิภาค สภาพเศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐานทาง 
สังคม ดังนั้นการรับมือกบั HIV/AIDS จงึจัดเปนความทาทายที่ถอืเปนนโยบายสําคัญในลําดับตนๆ 
ของธนาคารโลกเพราะมีผลตอการพัฒนาในหลายๆ ดาน  
 
คูมือเลมนี้ไดสรุปใหเห็นถงึทิศทางกลยทุธของธนาคารโลกในการตอบโตปญหา HIV/AIDS ใน 
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซฟิก1 โดยจะแสดงใหเห็นถงึความเสี่ยงของการแพรระบาดของ 
โรค AIDS อยางกวางขวางในพื้นที่เขตภูมิภาค นอกจากนี้ยงัชี้ใหเห็นถงึทางเลอืกตางๆ ในการ 
รับมือกบัปญหาการแพรระบาดของ HIV/AIDS และบรรยายถงึสิ่งทีภ่าครัฐบาล พลเรือน และ 
กลุมผูเกี่ยวของดําเนินการอยู นอกจากนี้ยงัระบุถงึสิ่งที่ธนาคารโลกจะสามารถใหความชวยเหลอื 
ในระดับประเทศและระดบัภูมิภาค 
 
ลักษณะเฉพาะของ  HIV/AIDS ในภูมิภาคเอเซยีตะวันออกและแปซฟิก 
 
การนําแนวคิดแบบเดิมๆเกีย่วกบัลกัษณะการแพรกระจายของโรคAIDS ในพ้ืนที่อืน่ๆ ทั่วโลก 

แหลงท่ีมา: UNAIDS
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ตัวเลขประมาณการณผูติดเช้ือ HIV ในภุมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟกโดย UNAIDS

เอเซียตะวันออก แปซิฟก
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มาใชกับพ้ืนที่เอเชียตะวันออกนัน้ไมสามารถทําได เนื่องจากลกัษณะการแพรกระจายในเอเซยี 
ตะวันออกนัน้จะเนนหนักในกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงแลวระบาดไปยังคูสมรสและบตุร 
 
UNAIDS ไดประมาณการณไววาจะมีผูติดเชื้อ HIV/AIDS เพ่ิมขึ้นถงึ 11 ลานคน ในเขตภูมิภาค 
ภายในป 2010 แตทั้งนี้เปนเพียงการคาดคะเนจากขอมูลที่มีอยูอยางจํากัด การทีจ่ะสามารถคาด 
เดาตัวเลขไดอยางแมนยํานั้น จําเปนจะตองมคีวามรูเพ่ิมขึ้นในเรื่องของจํานวนคนที่ไดรับผลกระ-
ทบจากโรคดังกลาว และจํานวนคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชือ้ 
 

การแพรระบาดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซฟิกมักเริ่มขึน้อยางชาๆ ในกลุมผูคาประเวณ ี
ซึ่งมีเพศสัมพันธกบัลกูคาโดยที่ไมมีการปองกนั หรือในกลุมของผูติดยาที่ใชเขม็ฉีดยารวมกัน 
หรือกลุมรักรวมเพศ (ผูชายกบัผูชาย) ทีมี่เพศสัมพันธโดยไมมีการปองกนั  เม่ือ HIV แพรระบาด 
ในกลุมคนเหลานี้แลวสงผลใหอตัราการติดเชื้อ HIV เพ่ิมสูงขึน้ และแพรระบาดขามจากกลุม 
เสีย่งหนึ่งไปยงัอกีกลุมเสี่ยงหนึง่ซึ่งมีพฤติกรรมทับซอนกนั รวมถงึแพรระบาดออกไปยงักลุม 
ประชากรทัว่ไปอีกดวย2 เม่ือการแพรกระจายของ HIV ในกลุมประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเขา 
ใกลจดุอิ่มตัว และอตัราผูติดเชื้อ HIV ในกลุมประชากรทั่วไปสูงกวา 1% ถอืไดวามีการกระจาย 

จีน

พมา

กัมพูชา

ไทย

ปาปวนิวกินี

เวียดนาม
มาเลเซีย

อินโดนิเซีย

ฟลิปปนส

ลาวมองโกเลีย

ระดับต่ําระดับต่ํา ระดับหนาแนนในกลุมเสี่ยงระดับหนาแนนในกลุมเสี่ยง

แพรระบาดสูประชากรทัว่ไปแพรระบาดสูประชากรทัว่ไป

ระยะการแพรระบาดของ HIV/AIDS ในแตละประเทศ*ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก

คาเฉล่ียการแพรระบาดของ HIV/AIDS ในกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยง

สูง

อัตราการแพรระบา
ดในกลุมประชากร

ทั่วไป

ตํ่า

*หมายเหตุ: (1) ในแกน Y นับลําดับถอยหลงัตามคาเฉลีย่ถวงน้ําหนักสงูสดุของอัตราการแพรระบาดในระหวางกลุมผูมีพฤติกรรมเสีย่งสงู (2) 
ขอมูลที่มีอยูในชวงป 1994 ถึง 2003

• ระยะแพรระบาดสูประชากรทัว่ไป : มากกกวา 1% ในกลุมสตรีที่ฝากครรภ

• ระยะแพรระบาดระดับหนาแนนในกลุมเส่ียง : มากกวา 5% ในกลุมคนไขท่ีมีโรคติดตอทางเพศสมัพันธ
และกลุมเสีย่งอ่ืนๆ

• ระยะการแพรระบาดระดับต่ํา: ต่ํากวา 1% ในกลุมคนไขท่ีมีโรคติดตอทางเพศสมัพันธ
และกลุมท่ีมีพฤติกรรมเสีย่งอ่ืนๆ

ขนาดของวงกลม
เทียบไดกับสัดสวน
ของประชากรในประเทศ

ตํ่า สูง
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ของ HIV/AIDS อยางแพรหลาย ทัง้นี้อตัราการขยายตัวขึ้นอยูกับขนาดของประชากรกลุมเสีย่ง 
และการแพรระบาดขามกลุม 
 
จากขอมูลที่มีอยูอยางจํากัดเราสามารถประมาณการแพรระบาดในพื้นที่เอเซยีตะวนัออกและ 
แปซฟิกไดวา อยูในชวงระหวางคานอยกวา 1% ในกลุมประชากรทั่วไป จนถงึคาเทียบเทาอตัราที่ 
พบในบริเวณซบัซาฮาราของทวปีแอฟรกิา แตมีแนวโนมที่เปนไปไดมากวาการแพรระบาดจะเพิ่มขึน้ 
ในหลายๆ ประเทศ อยางเชน จนี อนิโดนีเซยี และปาปวนิวกิน ีการประเมินตัวเลขของกลุมความ 
รวมมือขององคการสหประชาชาติดาน HIV/AIDS (UNAIDS) ไดชี้ใหเห็นวา การแพรระบาดอาจ 
เปนไปอยางรุนแรงแมจะยงัไมมีการการแพรระบาดเขาสูกลุมประชากรทั่วไป มีการประมาณการวา 
อาจจะมกีารแพรระบาดของ HIV/AIDS เกนิ 3-5% ในกลุมประชากรที่เปนผูใหญ ซึง่เปนผลสบืเนือ่ง 
มาจากการที่ประชากรสวนใหญในกลุมดังกลาวมีพฤติกรรมเสี่ยง3   นอกจากนีข้อเทจ็จริงที่วากลุม 
เสีย่งเหลานี้มีพฤติกรรมทับซอนกนัอยูไดสงผลใหเกิดการแพรระบาดแบบตอเนือ่ง โดยไมจําเปน 
ตองแพรไปยังกลุมประชากรทัว่ไปที่มีความเสี่ยงต่ํา  

 
ผลกระทบตอภาคสาธารณสุขและอื่นๆ 
 
ผูติดเชื้อ HIV/AIDS จะมรีะดับภูมิตานทานลดต่ําลง ทําใหเกดิโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (OI) ขึน้ได  
ซึ่งอาจเปนชนวนที่จะทําใหเกดิโรควัณโรค (TB) แทรกซ อนขึน้ ทั้งนีว้ัณโรคนับเปนสาเหตุสําคัญ 
ของการตายในกลุมผูติดเชื้อเอดสทั่วโลก โดยผูปวยวัณโรคในภูมิภาคนี้ คิดเปนสัดสวนถึงหนึง่ 
ในสามของผูปวยวัณโรคทั่วโลกอยูแลว4  ดังนั้นการแพรระบาดของ HIV สามารถสงผลรายแรง 
ใหเกิดการระบาดคูกันของโรคติดตอทัง้สอง  
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ประมาณการจํานวนผูปวยวัณโรค: คิดเปนอัตราตอประชากร 100,000 คน
แหลงที่มา:  องคการอนามยัโลก, 2003, การควบคุมวัณโรคทั่วโลก: การควบคุม, การวางแผน, การเงิน

การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อเอดสและวัณโรคทําใหความตองการในบริการดานสุขภาพเพิ่มสูงขึน้ 
ซึ่งเปนการเพิ่มภาระที่มีมากอยูแลวใหกับระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่การให 
บริการกับผูยากไร  นอกจากนีผ้ลกระทบยงัไดแผขยายออกไปนอกขอบเขตปญหาสขุภาพอีกด วย 
เพราะครอบครัวจะสูญเสยีผูหารายได อีกทัง้ยังมภีาระคาใชจายรักษาพยาบาลจากงบประมาณ 
ที่มีอยูอยางจํากัดจําเขีย่ ในสวนผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานทางสังคมนั้น HIV/AIDS ทําให 
ครอบครัวแตกแยก เกดิเด็กกําพรา และสงผลใหหลายๆ ครอบครับกลายเปนผูยากไร  โดยทั่วไป 
แลว HIV/AIDS สงผลกระทบอยางรุนแรงตอทนุมนุษยดวยการคราชีวิตคนหนุมสาว และชะลอการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน้นับไดวา HIV/AIDS เปนอปุสรรคสําคัญตองานพัฒนาประเทศ 
และการไปใหถึงเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals) ที่ต้ังไว 
อ ีกดวย  
 

บทเรยีนจากภูมิภาค 
 

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟกที่มีความแตกตางและหลากหลายนัน้ มีบทเรยีนอนัยาว 
นานในการตอสูกบั HIV/AIDS ในรูปแบบตางๆ ซึง่รวมถึงประสบการณจากประเทศไทย ฟลิปปนส 
อนิโดนีเซีย และปาปวนิวกิน ี 
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เมื่อเผชญิหนากับการแพรระบาดอยางหนกั ประเทศไทยเริ่มตนด วยโครงการรณรงคปองกนัโรค 
โดยใชแรงขบัเคลือ่นจากประชาสงัคม และเนนสรางแรงสนบัสนุนทางการเมือง ในป 1992 
อตัราการติดเชื้อ HIV ในกลุมผูคาประเวณคิีดเปน 31%  และมแีนวโนมวา HIV จะแพรระบาด 
ไปยังกลุมประชากรที่มีเพศสัมพันธแบบชาย-หญงิอกีดวย ประเทศไทยรับมือกบัสถานการณได 
อยางฉับพลนั รวดเร็วและครอบคลุม ทัง้นี้เปนพระมหากรุณาธิคุณของสมเดจ็พระเจาอยูหัว รวม 
ทั้งนายกรฐัมนตรีที่ใหความเอาใจใสอยางเอาจรงิเอาจัง รวมถงึการมีระบบควบคุมดูแลที่ล้ําลึก 
ซึ่งครอบคลมุถึงการควบคุมระบบการใหเลือดในกลุมประชากรทัว่ไป การเฝาด ูกลุมประชากรที่มี 
พฤติกรรมเสี่ยง และการสอดสองควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงเหลานั้น ขอมูลเหลานี้และผูนําที่เขมแขง็ 
กอใหเกิดแรงสนบัสนนุตอโครงการปองกนั HIV ในกลุมผูคาประเวณีและลกูคา ผลลพัธที่ไดก็คือ 
อตัราการติดเชื้อลดลงเปนจํานวนมากในกลุมพฤติกรรมเสี่ยง ผูติดเชื้อใหมมีปริมาณลดลง และ 
ระดับการติดเชื้อ HIV ในกลุมประชากรลดลงในที่สุด  
 

แตอยางไรก็ตามการแพรระบาดของ HIV/AIDS ในกลุมผูติดยาในประเทศไทยยงัคงสูงอยู ทัง้นี้ 
โครงการปองกนัตางๆ ไดถกูตัดลด โดยเฉพาะอยางยิ่งต้ังแตเกดิวิกฤตเศรษฐกิจในเอเซยีเมื่อป 
ค.ศ.1998 ดังนั้นจึงนาเปนหวงวา การปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ไดผลดีในระยะแรกๆ ของการแพร 
ระบาดอาจลดหยอนลง เนือ่งจากความเขาใจผิดที่วาอตัราเสี่ยงลดนอยลง นอกจากนีโ้ครงการ 
ปองกนัที่ลดลงก็มีผลตอกลุมเปาหมายไดนอยลง   
 

ประเทศฟลิปปนสเปนอกีตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จในเขตภูมิภาค  แมจะมรูีปแบบที่แตกตาง 
ออกไปโดยสิน้เชงิ การแพรระบาดในฟลิปปนสไดหยุดชะงักลงดวยปจจัยแวดลอมหลายๆ อยาง 
(รวมถึง ความแตกตางในพฤติกรรมการคาประเวณี ผูติดยาโดยใชสารฉีดที่มีอัตราต่ํา การที่ 
ประชากรชายนยิมขลบิหนังหุมอวัยวะเพศ และการเกดิแผลติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธมีปริมาณ 
นอย)  นอกจากนีป้ระเทศยงัไดทําการวัดผลตอบโตการแพรระบาด มีการออกกฎหมายแหงชาติ 
เพ่ือลดปญหาการแบงแยกรงัเกยีจผูติดเชื้อทีอ่าจจะเกิดขึน้ มีบริการใหคําปรึกษาและทดสอบการ 
ติดเชื อตามสมัครใจ และมีระบบการควบคุมสอดสองที่ดี สิง่ตางๆเหลานี้ไดชวยรักษาอัตราการแพร 
ระบาดใหอยูในระดับตํ่าและคงที ่ 
 

ประเทศอนิโดนีเซยีเปนตัวอยางที่ชี้ใหวาภาครัฐควรตองยดึมั่นตองานปองกนัโรค เมื่ออตัราการ 
แพรระบาดยังคงอยูในระดับตํ่า ในป 1996  รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการเขาแทรกแซง 
ต้ังแตระยะเริม่แรก เพ่ือปองกนัการแพรระบาด โดยมกีารระดมความคิดและเงนิทุน  เพ่ือจดัต้ัง 



โครงการสําหรับรับมือกบัการแพรระบาด แตทั้งนี้หลายโครงการไดถูกยกเลกิหรือจํากดัการขยาย 
ตัว เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ และขดีความสามารถที่มีอยูอยางจํากัด ความรับผิดชอบตอปญหา 
เอดสไดถูกกระจายไปตามสวนตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยขาดการประสานที่ดี สวนองค- 
กรอสิระนั้น มีขอจํากัดของขดีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมปองกนัโรค และการสนับสนนุ 
สวนงานอืน่ๆ ของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุมศาสนา  
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ในการปองกนั HIV ในกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงดวย  

ระเทศปาปวนิวกิน ีซึง่มีขอจํากดัดานขีดความสามารถ และมีวัฒนธรรมที่แตกตางจากประเทศ 

 

 

ถึงแมจะเปนเชนนั้นแตการแพรระบาดของ HIV กย็ังคงอยูในระดับตํ่าและไมไดขยายตัวมากมาย 
อยางที่คาดการณไว แตลักษณะของการแพรระบาดนี้ไดเปลี่ยนไปเมือ่พบวา กลุมผูติดยาในบาง 
พ้ืนที่มีอัตราการติดเชื้อ HIV สงูกวา 60% เปนผลให รัฐบาลเพิ่มการสนับสนนุ และใชกลยทุธใหมๆ 

 
ป
อืน่ๆในเขตภูมิภาค สงผลให ประเทศตกอยูในภาวะความเสี่ยงตอการแพรระบาดเหมือนพ้ืนที่ 
ซับซาฮารานแอฟริกา แมวาจะมีสัญญาณเตอืนภัยถึงภาวะการระบาดของโรคเอดสในชวงตน 
ทศวรรษที่ 90 แตมีบุคคลในกลุมผูนําเพียงไมกี่คนเทานั้นที่รับรูถึงปญหาเอดส นอกจากนี้ความ
พยายามในการแกปญหาที่เร่ิมขึน้ก ็ไมไดรับการสานตอ คณะกรรมการโรคเอดสแหงชาติทํางาน 
เพียงแคในชวงเวลาจากป ค.ศ.1988 จนถงึ ค.ศ.1994 และความพยายามในชวงตนทศวรรษที่ 90
ในการสรางระบบควบคุมรักษาการณกห็ยุดชะงักไป ในปจจบุันไดมีการพยายามที่จะฟนฟู 
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ม 

 

ระเทศอืน่ๆและปญหาทีค่ลายคลึงกนั  
กวางของบทเรียนทีไ่ดรับจากทุกประเทศทัว่ทั้งภูมิภาค 

น 

 

 

อง 

 

                                                

โครงการบางอยางขึน้มาใหม แตทวาจนทุกวันนี้ระบบสาธารณสขุกย็ังมีขอจํากดัดานขีดควา
สามารถ การดําเนินงานในโครงการตางๆยังทําไดไมดีพอ ซ้ํายังขาดบคุลากรสําหรับชวยดําเนิน 
งานอกีดวย นอกจากนี้ระบบสงัคมในปาปวนิวกินทีี่ควบคุมดวยธรรมเนียมประเพณกีล็มเหลว 
รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจแบบเงนิทุน การขยายตัวของเมืองใหญ และการเพิ่มขึ้นของการโยกยาย
ที่อยู เปนผลใหพฤติกรรมทางเพศเปลีย่นแปลงไปอยางมาก ปจจยัทั้งหลายเหลานี้สงผลใหปาปว- 
นิวกินี อยูในภาวะเสีย่งของการแพรระบาดของ HIV/AIDS อยางกวางขวางในกลุมประชากรที่มี 
เพศสัมพันธแบบชาย-หญิง 
 
ป
เปนเรื่องยากทีจ่ะระบุทั้งแงมุมลกึและมุม
แตตัวอยางที่กลาวไปแลว สามารถแสดงใหเหน็ถึงประสบการณที่หลากหลาย  โดยเนนถึงบทเรยี
สําคัญที่ไดรับ การแพรระบาดระดับหนาแนนในจีน เวียดนาม และมาเลเซยีนั้น ไดสะทอนใหเห็น 
ถึงการผสมผสานกันระหวางโครงการตางๆ แผนการรับมือ และทรพัยากรที่ใช แตนาเสียดายที่ 
อตัราการแพรระบาดของโรคเอดสยังคงมีแนวโนมสูงอยูในประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิง่ใน
ประเทศจนี ซึ่งถอืไดวาเปนงานทาทายชิ้นใหญในลําดับตอไป เนือ่งจากผูติดเชื้อ HIV/AIDS มี 
ปริมาณเพิ่มขึน้เรื่อยๆ และมกีารแผขยาย การตดิเช ื้อจากกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสงูไปยังกลุม 
ประชากรทัว่ไป1 ประเทศจีนไดพัฒนาระบบบรจิาคโลหิตแบบอาสาสมคัร และวางโครงสรางพื้น
ฐานที่จําเปนตอการสรางความปลอดภัยในระบบการใหเลือด นอกจากนี้รัฐบาลกลางของจนีได 
ยืนยนัเมื่อเร็วๆ นีว้าจะใหความรวมมืออยางจริงจังเพื่อที่จะบรรลเุปาหมายดาน HIV/AIDS ของ 
องคการความรวมมือพิเศษภายในกลุมสหประชาชาติ (UNGASS) โดยรัฐบาลไดวางแผนที่จะ 
ปรับปรุงกฎหมายและขอบงัคับ เพ่ือริเร่ิมโครงการรณรงคใหคนระวังภัยเอดส เพ่ือปกปองสทิธขิ
ผูติดเชื้อเอดส เพ่ือขยายความรวมมือระหวางประเทศดาน HIV/AIDS และเพือ่จดับริการยาตาน 
โรคเอดส อกีหลายประเทศไดสรางกลยทุธในลักษณะคลายคลึงกนั ตัวอยางเชน เวยีดนามซึ่งเพิ่ง
จะเสรจ็สิ้นการวางแผนกลยทุธแหงชาต ิ แตยงัไมมีการนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม การนํากลยทุธ 
ตางๆ และบทเรยีนมาปรับใชกบัภูมิภาคเอเซ ียตะวนัออก จะเปนสิง่ที่ตัดสินอนาคตของการแพร 
ระบาด รวมไปถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจในสังคมประชาชาติเอเซยี 
 

 
1 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศจีน, UNAIDS.  2003 
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ความรวมมือในการรบัมือกับโรคราย: รัฐบาล ผูบริจาค และหนวยงานอื่นๆ 
 

กุญแจสําคัญในการตอสูกบัการแพรระบาด คือความมุงมั่นของฝายการเมือง และทรพัยากรที่มีอยู 
เพราะถึงแมรัฐบาลในหลายๆ ประเทศจะใหความรวมมือเปนอยางดี แตเงนิทุนกลับมีอยูอยาง 
จํากัด แหลงเงนิทุนสําคัญที่นํามาใชในการปองกนัและควบคุมเชื้อ HIV/AIDS ในเขตภูมิภาคนั้น 
มาจากองคกรเพื่อการพัฒนาทั้งหลาย ทีท่ํางานเคียงบาเคียงไหลกับภาครัฐบาล โดยหุนสวนหลกั 
ในการพัฒนานั้น ประกอบดวย ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซยี องคการสหประชา 
ชาติ (โดยเฉพาะ UNAIDS) องคกรอนามัยโลก หนวยงานขนาดใหญในการรวมมือพัฒนาทวิภาคี 
และกองทนุโลกเพื่อการตอตานโรคเอดส วณัโรค และไขมาลาเรีย นอกจากนีย้งัมีองคกรภาค 
เอกชนทัง้หลายที่ใหบริการและขอมูลสําคัญตางๆ  
 

แมวายอดเงนิกูยืมสะสมในภูมิภาคดาน HIV/AIDS ที่มีมูลคาสูงกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐนั้น 
จะเปนผลใหธนาคารโลกกลายเปนผูสนบัสนุนดานการเงินรายสําคัญสําหรับโครงการ HIV/AIDS 
ในภูมิภาค แตวาการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางความรวมมือในการตอสูภัยเอดสนั้น 
ไดสงผลตอสดัสวนของเงนิทุนจากธนาคารโลก ทรัพยากรจํานวนมากของกองทนุโลกไดถูกจดัสรร 
ใหกับประเทศท ี่ขาดศักยภาพในการนําโครงการไปปฏิบัติจริง  เนือ่งจากกองทนุโลกเนนหนักทีบ่ท 
บาทของผูใหเงินสนับสนนุ แตไมมุงเนนการชวยเหลอืเพ่ือนําแผนงานไปปฏิบัติจริง  ทําใหตกเปน 
ภาระของรฐับาลและผูบริจาคอืน่ๆ ทีต่องหาหนวยงานอืน่ เชน องคกรทวิภาคี ธนาคาร และผูบริ- 
จาคอื่นๆ มาเปนผูดําเนินการและใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคตางๆ  
 

การเปลีย่นแปลงโครงสรางความรวมมือดังกลาว ทําใหการกะเกณฑบทบาทของธนาคารโลก 
ในเขตภูมิภาคเปนไปไดยาก โดยเฉพาะในสวนของความตองการเงินกู และเงนิชวยเหลือดาน 
HIV/AIDS แตในยุคที่ปริมาณเงนิชวยเหลอืจากกองทุนโลก และองคกรทวิภาคีอื่นๆ เพ่ิมมากขึ้นนี้ 
ธนาคารโลกกย็ังสามารถมีบทบาทที่สําคัญในดานการระดมทรัพยากรสําหรับงาน HIV/AIDS  
นอกจากนีค้วามตองการบรกิารดานการวิเคราะหและใหคําปรึกษา รวมทั้งงานดานการเสริมสราง 
ศักยภาพตางมีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึน้ อกีทัง้ธนาคารโลกจะยงัคงสืบสานบทบาทในฐานะผ ู 
ประสานรวมสวนงาน และรักษาสถานภาพการมีตัวตนในประเทศทั้งหลาย รวมถงึโครงการความ 
รวมมือขามสวนงานดวย   
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กุญแจสําคัญหาประการ 
 

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซฟิกจะสามารถปรบัเปลีย่นการแพรระบาดครั้งใหญของ 
HIV/AIDS ได หากประเทศตางๆ ริเร่ิมโครงการปองกนัที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งเนนถึงกญุแจสําคัญ 
หาประการตอไปนี้:  
 การใหความรวมมืออยางเต ็มท ี่จากภาครัฐและการสนับสนนุขามสวนงาน  เนือ่งจากโรค 

รายนี้มีการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการใหความรวมมืออยางเต็มที่จากภาครัฐจึงเปน 
กุญแจสําคัญทีจ่ะกอใหเกิดโครงการ HIV/AIDS ทีมี่ประสิทธภิาพ การปองกนัการแพรระบาด 
ของ HIV ระหวางกลุมที่มีความเกี ยวเนื่องกนัในสังคมนั้น จําเปนตองดําเนินการในลักษณะ 
ขามสวนงาน โดยเฉพาะอยางยิง่การสรางสภาวะแวดลอมทางกฎหมายที่เกือ้หนนุและเสริม 
ดวยการบังคับใชกฎหมาย   

 การควบคุม สอดสอง และประเมนิผล ดานสาธารณสุข  เรามคีวามรูอยางถึงจํานวนทีแ่ทจริง 
ของผูติดเชื้อ HIV และจํานวนประชากรที่ม ีพฤติกรรมเสีย่ง เราจําเปนตองมขีอมูลมากกวานี้ 
สําหรับใชประมาณคาการขยายตวัของการแพรระบาดที่อาจเกดิขึ้น  เพ่ือนําไปใชในการจัด 
สรรทรัพยากรและความทุมเทไดอยางเหมาะสม  

 การปองกนั ที่ผานมาไดพิสูจนแลววาการปองกนัเปนวิธีที่มีประสทิธ ิภาพทางตนทุนในการลด 
อตัราการแพรระบาด แนวทางปรบัปรุงการปองกนั HIV นัน้มีอยูหลากหลาย โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งสําหรับกลุมประชากรทีมี่พฤติกรรมเสี่ยง (กลุมผูคาประเวณ ีกลุมผูติดยา กลุมรักรวมเพศ 
(ผูชายกบัผูชาย) และกลุมคนงานอพยพ)  

 การดูแล ใหความชวยเหลอื และรักษาพยาบาล  ความตองการการรักษาดวยยาตานโรค 
เอดสนั้นเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยที่การรักษาพยาบาลนั้นควรจะตองครอบคลุมถงึการดูแล 
และใหความชวยเหลือดวย  ซึง่รวมถึงการชวยเหลอืทางดานจิตใจ การใหคําปรึกษาและ 
ตรวจผลเลือดตามสมัครใจ รวมทั้งดูแลในยามที่กําลงัจะตาย 

 การใหบริการดานสุขภาพ  การปองกนัตลอดจนการดูแลใหความชวยเหลอื และรักษาพยา-
บาลนัน้เปนการดําเนินการโดยภาครัฐ ผานระบบสาธารณสุขและระบบการดูแลทางสงัคม  
ทํางานรวมกับภาคเอกชน  รวมทัง้องคกรเอกชนตางๆ (NGO) ดวย จงึจําเปนอยางยิ่งที่จะ 
ตองเสรมิสรางความเขมแขง็ และกําลังความสามารถในการตอบโตกับการแพรระบาดของ 
โรคใหกับองคกรเหลานี้ดวย 
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กลยุทธตอบโต 
 

กลยทุธที่ธนาคารโลกใชในการรับมือกบักญุแจสําคัญหาประการทีก่ลาวถึง คือการจัดทํากลยทุธ 
เฉพาะสําหรับแตละประเทศ บนพ้ืนฐานของความตองการของประเทศ และระยะของการแพร 
ระบาดในประเทศนั้นๆ บนัทึกกลยุทธดาน HIV ระดับประเทศเหลานี้ จะใชเปนพ้ืนฐานการทํางาน 
ของธนาคารโลก โดยจะถกูออกแบบใหสอดคลองกบัแผนงานกลยทุธดาน HIV ทีภ่าครัฐจัดทําขึ้น 
และเกือ้หนุนกบักลยทุธความชวยเหลือทีเ่ปนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศและธนาคารโลก  
บันท ึกกลยทุธดาน HIV  เหลานี้ จะเปนตัวกําหนดแผนการทํางานที่ชดัเจน พรอมผสมผสานเครื่อง 
มือบางตวัตอไปนี้ – งานวเิคราะหและใหคําปรึกษา เงินกูยืม และกจิกรรมระดับภูมิภาค กลยทุธดัง 
กลาวจะไดถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนและสรางสรรคโดยมุงเนนที่กุญแจสําคัญทัง้หา: 
 

การใหความรวมมืออยางเต็มท ี่จากภาครัฐและการสนับสนนุขามสวนงาน 
ปจจยัสําคัญที่จะชวยใหเกดิความคืบหนาในโครงการ HIV/AIDS ทัง้หลาย คือการใชการสื่อสารใน 
การสรางความเขาใจ และสรางขอผูกมดัทางการเมือง ใหเกดิความรวมมือที่ครอบคลมุทุกสวนงาน 
(สาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม และอืน่ๆ)  รวมทั้งการสรางจิตสํานึกและแรงสนบัสนนุจาก 
สาธารณชนสําหรับโครงการปองกนัโรคเอดสภายในประเทศ งานวเิคราะหโครงการเงนิกูยมื (เงิน 
ชวยเหลอื) จะชวยชีน้ําสูผูเกีย่วของหลัก ลกัษณะความสําคัญ ลักษณะการจดัต้ังสถาบัน อกีทั้ง 
ชวยในการชี้นําส ูสวนงานที่มีบทบาทสําคัญ และชวยใหเราเขาถึงแนวทางการทํางานขามสวนงาน 
สําหรับโครงการในประเทศไดดียิ่งขึน้  

 

การควบคุม สอดสอง และประเมนิผล ดานสาธารณสุข   
การสํารวจสาธารณสขุ: ประเทศสวนใหญไมมีตัวเลขประมาณการณที่ดีของจํานวนผูติดยา หรือ 
จํานวนผูคาประเวณี หรือสัดสวนของประชากรที่ใชบริการเหลานี้ เพ่ือทีจ่ะประเมนิอัตราการแพร 
ระบาดนั้น เราตองรูถึงจํานวนประชากรที่อยูในกลุมเสีย่ง และจํานวนผูที่มีพฤติกรรมทับซอนกนั 
ภายในกลุมเสีย่งเหลานั้น ขอมูลเหลานี้แทบจะไมมี ิอยูเลยเพราะเปนสิ่งตองหามทางสังคม เนื่อง 
จากเปนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเปนขอมูลของพลเมืองทีแ่อบแฝงอยู  ดังนั้นเราจําเปนตอง 
นําวิธีการอืน่มาใช เชนทําการสํารวจ ทําวิจยัเชิงคุณภาพ หรือนําขอมูลจากระบบเกบ็ขอมูลทองถิน่ 
มาใช  เงนิทุนจงึเปนสิง่จําเปนสําหรับใชในการทําสํารวจพฤติกรรม และทําวิจัยทางสงัคมศาสตร 
ในเร่ืองของพฤตกิรรมการใชยาและการมีเพศสัมพันธ รวมถึงใชเพ่ิมขีดความสามารถในการทํา 
วิจัยในมหาวิทยาลัยทองถิน่และหนวยงานรัฐบาล   
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งานสอดสองและประเมนิผล มีวัตถุประสงคหลักคือการชวยประเทศตางๆ ติดตามและประเมนิผล 
ความมีประสิทธิภาพของโครงการ HIV/AIDS ตางๆ งานสําคัญอยางหนึ่งคือการเจรจาดานนโยบาย 
กับภาครัฐในเรื่องการใชจายเงนิเพื่อควบคุมและปองกนัในกลุมประชากรที่มีพฤติกรรมเสีย่ง ผาน 
ทางบัญชคีาใชจายทางสขุภาพแหงชาติด าน HIV/AIDS และทํางานรวมกับรัฐบาลในการจัดทําและ 
นําไปใชซึ่งระบบติดตามและประเมินผล ในสวนของความครอบคลุมของกลไกในการปองกนั ดูแล 
ใหการชวยเหลอื และรกัษาพยาบาล  นอกจากนีธ้นาคารโลกยงัชวยประเทศตางๆ ในการพัฒนา 
แนวทางสําหรับใชในระบบติดตามและประเมนิผลระดับทองถิน่ ผานทางทีมงานสนบัสนุนการติด 
ตามและประเมนิผลเอดสทั่วโลก   
 

การปองกนั 
โครงการปองกนัที่มีอยูสําหรับกลุมประชากรทีมี่พฤติกรรมเสี่ยงนัน้ โดยมากเปนเพียงแคโครงการ 
นํารองขนาดเลก็ ดังนั้นการทํางานรวมกับรัฐบาลเพือ่ใหเขาใจถึงขนาดของโครงการปองกนัที่จะ 
มีผลยบัยัง้การแพรระบาดไดจึงมีความสําคัญมาก และยงัจะตองเขาใจถงึรูปแบบของเครือขาย 
การใชยาและการมีเพศสัมพันธ รวมถึงพฤติกรรมทับซอน เพ่ือชวยใหเรามีความรูเพ่ิมขึน้ในเรื่อง 
การแพรระบาดและวิธใีนการแทรกแซงอยางมีประสิทธภิาพ สิ่งที่นากังวลทีสุ่ดคือการแพรระบาด 
ของโรคติดตอที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธในภูมิภาค  ซึง่จําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใสเพ่ิมขึ้น 
แตกลบัถกูมองขามไป นอกจากนีย้ังตองเผชญิกบัความเสี่ยงทีว่าโครงการปองกนัตางๆ จะไดรับ 
การเอาใจใสนอยลงเมือ่เวลาผานไป  การดูแลรักษาและเสริมสรางกลไกการปองกนัเหลานี้เพ่ือใช 
เปนกุญแจหลกัในการตอสูภัยเอดสจึงมคีวามสําคัญอยางยิง่ยวด 
 

การดูแล ใหความชวยเหลอื และรักษาพยาบาล   
ในภาวะที่ระบบบริการซึ่งรวมถึงภาคเอกชนนัน้ขาดความเขมแขง็ งานวิเคราะหจะเปนพ้ืนฐาน 
สําคัญที่ชวยใหเขาใจวาจะดําเนินการในเรื่องการรักษาดวยยาตานโรคเอดสอยางไร นอกจากนี ้
การรักษาดวยยาตานโรคเอดสนั้นจําเปนที่จะตองมรีะบบการดูแลใหความชวยเหลือขนาดใหญ 
มารองรับ ซึง่รวมถึงงานบรกิารดานสังคมและการดแูลผูปวยใกลตาย การใหบริการปรกึษาและ 
ตรวจผลเลือดตามสมัครใจจะชวยใหมีการดูแลผูติดเชื้อไดอยางทันทวงที ต้ังแตระยะเริ่มแรกและ 
ยังชวยลดความเสี่ยงของการแพรกระจายของโรคดวย 
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การใหบริการดานสุขภาพ 
รวมกับรัฐบาลในการพัฒนานโยบายเพื่อสงเสรมิการเขาถึงการดูแลใหความชวยเหลือ และรกัษา 
พยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยคํานึงถึงความตองการทีเ่พ่ิมสูงขึน้สําหรับการรักษาดวยยา 
ตานโรคเอดส ซึง่มีเพียงภาคเอกชนที่พรอมจะรองรบัในปจจุบัน หนาที่อกีอยางหนึ่งคือการเสริม 
สรางความเชื่อมโยงระหวางโครงการโรคเอดส และโครงการวัณโรค เพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพ และ 
ประสทิธิผลสงูสุด และทายที่สุดการเสริมสรางระบบสุขภาพโดยรวม และเพิม่ศักยภาพของภาครัฐ 
ในการเปดโลกทศันถือเปนกุญแจสําคัญในการใหบริการ 
 

งานวิเคราะห  เงินกูยืม (เงินชวยเหลือ) และกิจกรรมในภูมิภาค 
งานวิเคราะหในภูมิภาคจะมุงเนนไปที่การรวบรวมและแบงปนความรู ในเร่ืองทีเ่กีย่วของกบักุญแจ 
สําคัญทั้งหา ซึง่จะมีทั้งงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในสวนของเงนิกูยมื (เงินชวยเหลอื) 
จะเนนตามความตองการและกลยทุธความชวยเหลอืทีเ่ปนขอตกลงรวมกันระหวางธนาคารโลก 
และประเทศนั้นๆ  รวมถึงการเสรมิสรางความรวมมือกบัสวนงานอื่นๆ ในการสงเสริมงานดาน 
HIV/AIDS เขาไปในโครงการเงินกูตางๆ เชน โครงการเงินกูดานสาธารณูปโภค และดานการศึกษา  
ทั้งนี้ทางธนาคารโลก มีเครื่องมอืและทางเลอืกหลากหลาย เพ่ือใหประเทศที่ตองการกูเงินใชในการ 
รับมือกบัโรครายที่สงผลกระทบในวงกวาง และรับมือกบัความตองการที่แตกตางกันภายใน ภูมิ-
ภาค  นอกจากนีเ้ราสามารถชวยพัฒนาเครื่องมือระดับภูมิภาคที่สามารถนําไปใชโดยประเทศ 
ตางๆ รวมกับห ุนสวนทั้งหลาย โดยเครื่องมอืนีค้รอบคลุมถงึงานวิเคราะห การแบงปนความรู และ 
โครงการที่คลายคลึงกัน ภูมิภาคเอเซยีตะวันออกและสถาบนัธนาคารโลกจะทํางานรวมกันอยาง 
ใกลชดิในการเผยแพรบทเรียนตางๆ เพ่ือสรางความสามารถขององคกรในการควบคุม HIV/AIDS 
ในภูมิภาค  
 

นอกจากนีธ้นาคารโลกยงัทํางานรวมกับผูบริจาค และองคกรตางๆในภูมิภาคอยางใกลชิด โดย 
เฉพาะ UNAIDS หนวยงานขบัเคลื่อนในภาครัฐและหุนสวนทั้งหลาย เพ่ือผลกัดันกลยทุธการตอบ 
โตปญหา HIV/AIDS ในระดบัประเทศและระดับภูมิภาค  
 

บทสรปุ 
 

การจัดการกับการแพรระบาดของ HIV/AIDS ตองทําอยางตอเนื่อง และอาศยัการรวมมือกนัอยาง 
แขง็ขนัในกลุมความรวมมือที่เกีย่วของทั้งหมด เราหวังวากลยทุธสวนที่ไดจากประสบการณของ 
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ธนาคารโลกเองและจากหุนสวนทั้งหลายทีไ่ดทํางานรวมกัน จะนําไปสูการปรึกษาหารือและการ 
ปฏิบัติจริงในอนาคต 
 
หมายเหต ุ

1 กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พมา, ปาปวนิวกินี, ฟลิปปนส, ไทย, ต ิมอร, เวียดนาม 
และกลุมสมาชิกสหพันธรัฐหมูเกาะแปซิฟก (ฟจิ คิรีบาติ หมูเกาะมาแชล ไมโครนีเซีย ปาเลา ซามัว หมูเกาะโซโล-
มอน ทองกา และวานัวตู)  
2 พฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปจจัยชี้นําใหเกิดการแพรระบาดนั้นแตกตางกันไป ตามระยะของการแพรระบาด ประเทศ 
สวนใหญในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก เชน เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย พมา น้ันอยูในระยะเริ่มตนของการ 
แพรระบาดของ HIV โดยมีกลุมผูติดยาเปนตัวขับเคลื่อนการแพรระบาดนั้น  ซึ่งสงผลใหปริมาณผูติดเชื้อ HIV เพิ่ม 
ขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศเหลาน้ี สําหรับแนวโนมในอนาคตอันใกลน้ีตัวแปรหลักท่ีจะสงผลตอการระบาดของ HIV 
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก คือกลุมผูคาประเวณีและกลุมผูติดยา 
3 เราสามารถมองเห็นภาพการแพรระบาดของ HIV/AIDS ไดโดยแบงแยกพื้นท่ีแบบหยาบๆ ตามอัตราการเกิดโรค 
ซึ่งคํานวณโดยหาวาประชากรผูติดเชื้อ คิดเปนสัดสวนเทาใดของประชากรในกลุมเสี่ยง  ท้ังน้ีจะตองตระหนักไวดวย 
วาตัวเลขขอมูล HIV น้ันมีความเหล ื่อมลํ้ากันอยูมาก  ดังนั้นเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับหนึ่ง เราจึงเลือกใชตัวเลข 
จากขอมูล UNAIDS ป 2002 เทาท่ีหาได   ขอมูลจากแหลงอื่นๆอาจมีผลทําใหการแบงระดับชั้นคลาดเคลื่อนไปบาง 
(เชน ปาปวนิวกินีอาจถูกจัดอยูในกลุมท่ีมีระยะการแพรระบาดสูประชากรทั่วไป ตามผลการติดตามในประเทศครั้ง 
ลาสุด)  สําหรับการแบงระดับชั้นระยะการติดเชื้อในเอเซียตะวันออกและแปซิฟกน้ัน แบงไดเปน 
ระยะการแพรระบาดในกลุมประชากรทั่วไป: กัมพูชา ไทย และพมา การแพรระบาดใกลถึงจ ุดอิ่มตัวในกลุมประชา-
กรท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง และอัตราการแพร  ระบาดของ HIV ในกลุมประชากรทั่วไปสูงกวา 1%  คํานวณจากสตรีท่ีมี 
การฝากครรภ  
ระยะการแพรระบาดระดับหนาแนน: จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปวนิวกินี และเวียดนาม อัตราการแพรระบาดของ 
HIV ในกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงกลุมหน่ึง หรือมากกวามีคาสูงเกินกวา 5% คํานวณจากการติดตามกลุมควบคุม เชน 
กลุมผูคาประเวณี และกลุมผูติดยา แตท้ังน้ีท้ังน้ันการแพรระบาดสูประชากรท่ัวไปยังมีคานอยกวา 1%  
ระยะการแพรระบาดระดับตํ่า: ลาว มองโกเลีย สหพันธรัฐหมูเกาะแปซิฟก ฟลิปปนส และติมอร มีระดับการแพร 
ระบาดของ HIV ตํ่ากวา 5% ในกลุมประชากรยอยท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
4 WHO. 2003. รายงานองคกรอนามัยโลก 2003 :Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, 
Financing, World Health Organization.  เจนีวา  
5 UNAIDS (กลุมความรวมมือขององคการสหประชาชาติ ดาน HIV/AIDS) ป 2000  รายงานการแพรระบาดของ 
HIV/AIDS ท่ัวโลก เจนีวา 
6 กลุมความรวมมือ UNAIDS ไดกอต้ังทีมสนับสนุนการติดตามและประเมินผลเอดสท่ัวโลก (GAMET) ขึ้นเพื่อ 
สนับสนุนขอตกลงดานตัวชี้วัดสําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการและนโยบายดาน HIV/AIDS  โดยประจํา 
การอยูท่ีธนาคารโลก  โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน หลักอื่นๆ เชน GFATM องคกรทวิภาคีอยาง 
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USAID และองคกรท่ีทํางานดานเทคนิคเชน the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
GAMET มุงม่ันทํางานรวมกับประเทศ และผูบริจาคท้ังหลายเพื่อเสริมความสามารถในการติดตาม และประเมินผล 
ในระดับประเทศตามคําแนะนําจากกลุมอางอิงดานการติดตามและประเมินผลของ UNAIDS โดย GAMET มุงเนน 
ไปท่ีการชวยเหลือประเทศตางๆ ในการสรางและใชระบบการติดตาม และประเมินผล เพื่อใหสามารถรายงานความ 
คืบหนาสูสากลประเทศได และท่ีสําคัญท่ีสุดเพื่อใช ในการระบุและแกไขดานเทคนิคในโครงการและนโยบายดาน 
HIV/AIDS ตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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