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นโยบายการป้องกนัเอชไอวี กบั

นพ. สุเมธ  องคว์รรณดี 

ส  านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์
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Thailand HIV/AIDS Situations

HIV prevalence (2014)

• ANC 0.52% ↔

• Conscript         0.5% (2013) ↔

• FSW 1.1%  

• MSM 9.2%  ↑

• MSW 11.9%  ↔

• PWID 19.0%  ↔

• Migrant   0.81-1.0% (2012) ↔

Condom use at last sex (2014)
• FSW 96.1% ↔
• MSM 82.1% ↔
• MSW 95.5% ↔
• PWID 47.2% ↔

VCT and knowing status (2014)

• FSW 54.2% ↑

• MSM 30.8% ↑

• MSW 53.4% ↑

• PWID 61.1% ↑

Source: IBBS and Sentinel surveillance in 2015 Thailand AIDS Response Report

Needle and Syringe exchange 

PWID 78% (2010), 81%(2012),  84.9% (2014) 



ประชากร และพื้นที่เป้าหมาย

66% ของผู้ติด

เชื้อฯ รายใหม ่

อยู่ใน 33 

จังหวัด

89% ของผู้ติด

เชื้อฯรายใหม ่ 

38,883 คน          

อยู่ในกลุม่

ประชากรหลกั



HIV and AIDS Data Hub for Asia-Pacific

Latest!
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Selected sentinel sites with HIV prevalence of 5% and 

above among key populations, 2014

Source: Prepared by www.aidsdatahub.org based on Bureau of Epidemiology. HIV Serological Surveillance (HSS) Reports 2013 and 2014
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HIV and AIDS Data Hub for Asia-Pacific

Latest!
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Proportion of key populations who reported condom 

use at last sex, 2005-2012

Source: Prepared by www.aidsdatahub.org based on 1.National AIDS Prevention and Alleviation Committee Thailand. (2008). UNGASS Country Progress Report: Thailand;  2. 

National AIDS Prevention and Alleviation Committee Thailand. (2010). UNGASS Country Progress Report: Thailand;  3. Bureau of Epidemiology, Thailand. (2010). Integrated 

Biological and Behavioral Surveillance Survey (IBBS) Men who have Sex with Men 2010 (in Thai); 4. National AIDS Committee Thailand. (2012). Thailand Global AIDS Response 

Progress Report, 2012; and 5. www.aidsinfoonline.org
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90-90-90 treatment target : Thailand  treatment cascade

(PLHIV registered under government insurances) in 2015





องคก์ารอนามยัโลกแนะน าให ้PrEP ในทุกกลุม่ประชากร

ท่ีมีอุบตักิารณก์ารตดิเช้ือ (incidence) ตั้งแตร่อ้ยละ 3 

Comprehensive Prevention package  ประกอบไปดว้ย

• HIV testing and counselling

• Male and female condoms, lubricants, 

• ARV treatment for partners with HIV

• Voluntary medical male circumcision 

• Harm reduction  for PWID

• Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)
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ยุทธศาสตร์มุ่งเติมเต็มช่องว่างระหว่างการด าเนินงานในปัจจุบันกบั
การด าเนินงานทีมี่ประสิทธิผลทีจ่ าเป็นต่อการยุติปัญหาเอดส์ 

• ปรบัเปลี่ยนมโนทศันจ์ากควบคมุโรคเป็นยุตปัิญหาเอดส์

• สง่เสริมทุกคนใหรู้ส้ถานะการตดิเช้ือ ครอบคลมุ 90% ประชากรหลกัส าคญัคือ ชายมี

เพศสมัพนัธก์บัชาย พนกังานบริการและลกูคา้ ผูใ้ชส้ารเสพตดิแบบฉีด ผูต้อ้งขงั คู่ของ

กลุม่ประชากรส าคญัและผูมี้ผลเลือดตา่ง

• ก าหนดชุดบริการป้องกนัผสมผสาน ที่เหมาะสมกบักลุม่ประชากรเป้าหมาย และพื้ นท่ี

• ผสมผสาน ประโยชนด์า้นการป้องกนัของการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัฯ กบั การป้องกนั

ดา้นพฤตกิรรม โดยเริ่มรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัในผูต้ดิเช้ือท่ีทุกระดบั CD4

• การเพิ่มคณุภาพบริการดแูลรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั

• การใหย้าตา้นไวรสัเพื่อป้องกนั Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)

• พฒันาสภาพแวดลอ้มทางนโยบาย การบริหารจดัการขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการ

ด าเนินงาน และลดการตีตราหรือเลือกปฏิบตัิ
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แนวทางของประเทศไทย แนะน า PrEP ส าหรับ 
“ผู้ทีมี่ความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอว”ี

บริการ PrEP ยงัไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิการรักษาพยาบาลใด  
ราคายาประมาณ 600-2,000 บาทต่อเดือน 



• ส ำนักโรคเอดสฯ์  ตอ้งกำร

implement ใหเ้กิดกำรปฏิบติั

เร่ือง PrEP ไดจ้ริงในพ้ืนท่ี

แนวทางของประเทศไทย และขององคก์ารอนามยัโลก แนะน า 

PrEP ส าหรบั ผูท่ี้มีความเส่ียงสูงตอ่การตดิเช้ือเอชไอวี

แต่พบผู้ปฏบัิตยัิงคงไม่สามารถให้บริการได้
1. ยาไม่อยู่ในชุดสทิธิประโยชน์  - แต่ราคาเพียง 600-2,000 บาทต่อเดือน
2. บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่มีความรู้- ปรับแนวทางฯ ปี 2559 ให้ละเอียด

ขึน้ + ฝึกอบรม



หวัใจส าคญัของ PrEP services

• PrEP เป็นส่วนหน่ึง ของ combination HIV 

prevention package

• ต้องให้ชุมชน ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้รับบริการ อาสาสมัคร มี
ส่วนเก่ียวข้องในการให้บริการด้วย (Reach-Recruit)

• การฝึกอบรม

• HIV testing ที่มีคุณภาพ ตรวจหาการตดิเชือ้เฉียบพลันได้เร็ว 

• การตดิตามหน้าที่การท างานของไต (renal function)

• การตรวจหาการตดิเชือ้ตับอักเสบบี (hepatitis B 
infection)

• มุ่งมั่นให้มี adherence ที่ดีมีประสิทธิภาพ 



27 มิถุนายน 2559
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จดหมายขอความรว่มมือจากกระทรวง

สาธารณสุขในการจดับรกิารการป้องกนั

การตดิเช้ือเอชไอวีดว้ย PrEP

ผูร้บับริกำรรบัผิดชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยเอง 

เน่ืองจำกยงัไมไ่ดอ้ยู่

ภำยใตสิ้ทธิกำร

รกัษำพยำบำลใด



บริการ PrEP ในประเทศไทย

บริการ PrEP ในปัจจุบัน
• โครงการ เพร็พ พระองค์โสมฯ - ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
• โครงการ PrEP@PIMAN - โครงการวิจยัน าร่องให้ยา PrEP แบบจดัเป็น

บริการให้ยาฟรีแก่ MSM ท่ีมีความเสี่ยงและสนใจกินยาโดยไมไ่ด้จ่าย
คา่ตอบแทนพิเศษ 

• โครงการวจัิยน าร่องการให้ยาในกลุ่ม MSM (รพ. เลิศสิน, รพ. ธรรมศาสตร์, 
SWING, SISTER, ฟา้สีรุ้ง)

• คลินิกเอกชน
• โครงการน าร่องเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการการป้องกันฯ ให้

ยา PrEP ฟรีในทุกกลุ่มประชากรที่มีความเส่ียง ใน 7 จงัหวดั เร่ิม 2560



โครงการ เสริมสร้างความเข้มแขง็ระบบบริการ
สาธารณสุขเพ่ือเพิม่การเข้าถึงการป้องกนัการตดิเช้ือเอช

ไอวด้ีวยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผสัเช้ือเอชไอวี
(Pre-Exposure Prophylaxis of HIV, PrEP) 

ปีงบประมาณ 2560- 2562

 ส านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ 
(เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการด าเนินโครงการ)

 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
 ส านกังานปอ้งกนัควบคมุโรค
 ศนูย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสขุ



โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือเพิม่การเข้าถึงการป้องกนัการติด
เช้ือเอชไอวด้ีวยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผสัเช้ือเอชไอว ี(PrEP) 2560- 2562

วัตถุประสงค์
• เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยบริการสาธารณสขุใน  7 จงัหวดัน าร่อง ให้เกิดบริการการ

ปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสมัผสัเชือ้เอชไอวี (PrEP) อยา่งเป็น
รูปธรรม

• เพ่ือเพิ่มการเข้าถงึบริการการปอ้งกนัและการดแูลรักษาเอชไอวีในกลุม่ชายที่มีเพศสมัพนัธ์
กบัชาย คูข่องผู้ติดเชือ้เอชไอวีที่มีผลเลือดตา่ง และกลุม่ผู้ มีพฤติกรรมเสี่ยงสงู

• เพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากร และเครือขา่ยในการด าเนินงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสกอ่นการสมัผสัเชือ้
เอชไอวี (PrEP) ได้อยา่งมัน่ใจ

• เพ่ือให้ได้รูปแบบและข้อเสนอแนะการพฒันาระบบบริการการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีด้วย
ยาต้านไวรัสก่อนการสมัผสัเชือ้เอชไอวี (PrEP) เพ่ือน าไปขยายผล ผลกัดนัให้เกิดระบบการ
ปอ้งกนัด้วยยาต้านไวรัสก่อนสมัผสัเชือ้เอชไอวี (PrEP) ทัง้ประเทศได้ในอนาคต


