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เผชิญหนา HIV/AIDS ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก
Human Development Sector Unit
ธนาคารโลก

ธันวาคม 2546

ทวีปเอเซียประกอบดวยประชากรเกือบครึง่ โลกดังนั้นอัตราการแพรระบาดของ HIV/AIDS ใน พื้นที่
จึงสงผลตออนาคตการแพร ระบาดในประชาคมโลกได หากอัตราการแพรกระจายทั่วไปในจีน
อินโดนีเซีย และอินเดียเพิ่มขึน้ จนใกลเคียงกับตัวเลขทีเ่ ห็นในประเทศไทยและกัมพูชาแลว อัตรา
การแพรระบาดของ HIV/AIDS ทัว่ โลกจะเพิ่มขึน้ เปนเทาตัว การเพิ่มขึน้ ดังกลาวสงผลกระทบทีน่ า
หวาดกลัวตอตัวบุคคล รวมถึงความเปนอยูใ นภูมิภาค สภาพเศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐานทาง
สังคม ดังนั้นการรับมือกับ HIV/AIDS จึงจัดเปนความทาทายที่ถอื เปนนโยบายสําคัญในลําดับตนๆ
ของธนาคารโลกเพราะมีผลตอการพัฒนาในหลายๆ ดาน
คูมือเลมนี้ไดสรุปใหเห็นถึงทิศทางกลยุทธของธนาคารโลกในการตอบโตปญหา HIV/AIDS ใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก1 โดยจะแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงของการแพรระบาดของ
โรค AIDS อยางกวางขวางในพื้นที่เขตภูมิภาค นอกจากนี้ยงั ชี้ใหเห็นถึงทางเลือกตางๆ ในการ
รับมือกับปญหาการแพรระบาดของ HIV/AIDS และบรรยายถึงสิ่งทีภ่ าครัฐบาล พลเรือน และ
กลุม ผูเกี่ยวของดําเนินการอยู นอกจากนี้ยงั ระบุถงึ สิ่งที่ธนาคารโลกจะสามารถใหความชวยเหลือ
ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ลักษณะเฉพาะของ HIV/AIDS ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก
การนําแนวคิดแบบเดิมๆเกีย่ วกับลักษณะการแพรกระจายของโรคAIDS ในพืน้ ที่อนื่ ๆ ทั่วโลก
ตัวเลขประมาณการณผูติดเชื้อ HIV ในภุมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟกโดย UNAIDS
แหลงที่มา: UNAIDS
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พั น

ลา น

เอเซียตะวันออก

มาใชกับพื้นที่เอเชียตะวันออกนัน้ ไมสามารถทําได เนื่องจากลักษณะการแพรกระจายในเอเซีย
ตะวันออกนัน้ จะเนนหนักในกลุม ผูมีพฤติกรรมเสี่ยงแลวระบาดไปยังคูสมรสและบุตร
UNAIDS ไดประมาณการณไววาจะมีผตู ิดเชื้อ HIV/AIDS เพิม่ ขึ้นถึง 11 ลานคน ในเขตภูมิภาค
ภายในป 2010 แตทั้งนี้เปนเพียงการคาดคะเนจากขอมูลที่มีอยูอ ยางจํากัด การทีจ่ ะสามารถคาด
เดาตัวเลขไดอยางแมนยํานั้น จําเปนจะตองมีความรูเพิ่มขึ้นในเรื่องของจํานวนคนที่ไดรับผลกระทบจากโรคดังกลาว และจํานวนคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชือ้
ระยะการแพรระบาดของ HIV/AIDS ในแตละประเทศ*ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก
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คาเฉลี่ยการแพรระบาดของ HIV/AIDS ในกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยง

สูง

*หมายเหตุ: (1) ในแกน Y นับลําดับถอยหลังตามคาเฉลีย่ ถวงน้ําหนักสูงสุดของอัตราการแพรระบาดในระหวางกลุม ผูม ีพฤติกรรมเสีย่ งสูง (2)
ขอมูลที่มีอยูในชวงป 1994 ถึง 2003
• ระยะแพรระบาดสูประชากรทัว่ ไป : มากกกวา 1% ในกลุม สตรีที่ฝากครรภ
• ระยะแพรระบาดระดับหนาแนนในกลุมเสี่ยง : มากกวา 5% ในกลุม คนไขที่มีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และกลุม เสีย่ งอื่นๆ
• ระยะการแพรระบาดระดับต่ํา: ต่ํากวา 1% ในกลุม คนไขที่มีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และกลุม ที่มีพฤติกรรมเสีย่ งอื่นๆ

การแพรระบาดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟกมักเริ่มขึน้ อยางชาๆ ในกลุม ผูคาประเวณี
ซึ่งมีเพศสัมพันธกบั ลูกคาโดยที่ไมมีการปองกัน หรือในกลุม ของผูต ิดยาที่ใชเข็มฉีดยารวมกัน
หรือกลุม รักรวมเพศ (ผูชายกับผูชาย) ทีม่ ีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน เมือ่ HIV แพรระบาด
ในกลุมคนเหลานี้แลวสงผลใหอตั ราการติดเชื้อ HIV เพิ่มสูงขึน้ และแพรระบาดขามจากกลุม
เสีย่ งหนึ่งไปยังอีกกลุม เสี่ยงหนึง่ ซึ่งมีพฤติกรรมทับซอนกัน รวมถึงแพรระบาดออกไปยังกลุม
ประชากรทัว่ ไปอีกดวย2 เมือ่ การแพรกระจายของ HIV ในกลุม ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเขา
ใกลจดุ อิ่มตัว และอัตราผูติดเชื้อ HIV ในกลุม ประชากรทั่วไปสูงกวา 1% ถือไดวามีการกระจาย
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ของ HIV/AIDS อยางแพรหลาย ทัง้ นี้อตั ราการขยายตัวขึ้นอยูก ับขนาดของประชากรกลุมเสีย่ ง
และการแพรระบาดขามกลุม
จากขอมูลที่มีอยูอ ยางจํากัดเราสามารถประมาณการแพรระบาดในพื้นที่เอเซียตะวันออกและ
แปซิฟกไดวา อยูใ นชวงระหวางคานอยกวา 1% ในกลุม ประชากรทั่วไป จนถึงคาเทียบเทาอัตราที่
พบในบริเวณซับซาฮาราของทวีปแอฟริกา แตมีแนวโนมที่เปนไปไดมากวาการแพรระบาดจะเพิ่มขึน้
ในหลายๆ ประเทศ อยางเชน จีน อินโดนีเซีย และปาปวนิวกินี การประเมินตัวเลขของกลุมความ
รวมมือขององคการสหประชาชาติดาน HIV/AIDS (UNAIDS) ไดชี้ใหเห็นวา การแพรระบาดอาจ
เปนไปอยางรุนแรงแมจะยังไมมีการการแพรระบาดเขาสูกลุมประชากรทั่วไป มีการประมาณการวา
อาจจะมีการแพรระบาดของ HIV/AIDS เกิน 3-5% ในกลุมประชากรที่เปนผูใหญ ซึง่ เปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากการที่ประชากรสวนใหญในกลุม ดังกลาวมีพฤติกรรมเสี่ยง3 นอกจากนีข้ อ เท็จจริงที่วากลุม
เสีย่ งเหลานี้มีพฤติกรรมทับซอนกันอยูไ ดสงผลใหเกิดการแพรระบาดแบบตอเนือ่ ง โดยไมจําเปน
ตองแพรไปยังกลุม ประชากรทัว่ ไปที่มีความเสี่ยงต่ํา

ผลกระทบตอภาคสาธารณสุขและอื่นๆ
ผูติดเชื้อ HIV/AIDS จะมีระดับภูมิตานทานลดต่ําลง ทําใหเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (OI) ขึน้ ได
ซึ่งอาจเปนชนวนที่จะทําใหเกิดโรควัณโรค (TB) แทรกซอนขึน้ ทั้งนีว้ ัณโรคนับเปนสาเหตุสําคัญ
ของการตายในกลุมผูติดเชื้อเอดสทั่วโลก โดยผูป วยวัณโรคในภูมิภาคนี้ คิดเปนสัดสวนถึงหนึง่
ในสามของผูป ว ยวัณโรคทั่วโลกอยูแ ลว4 ดังนั้นการแพรระบาดของ HIV สามารถสงผลรายแรง
ใหเกิดการระบาดคูกันของโรคติดตอทัง้ สอง
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ประมาณการจํานวนผูปวยวัณโรค: คิดเปนอัตราตอประชากร 100,000 คน
แหลงที่มา: องคการอนามัยโลก, 2003, การควบคุมวัณโรคทั่วโลก: การควบคุม, การวางแผน, การเงิน
กัมพูชา
ฟลิ ปปนส
อินโดนี เซีย
ปาปวนิวกินี
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การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อเอดสและวัณโรคทําใหความตองการในบริการดานสุขภาพเพิ่มสูงขึน้
ซึ่งเปนการเพิ่มภาระที่มีมากอยูแ ลวใหกับระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่ การให
บริการกับผูย ากไร นอกจากนีผ้ ลกระทบยังไดแผขยายออกไปนอกขอบเขตปญหาสุขภาพอีกดวย
เพราะครอบครัวจะสูญเสียผูห ารายได อีกทัง้ ยังมีภาระคาใชจายรักษาพยาบาลจากงบประมาณ
ที่มีอยูอ ยางจํากัดจําเขีย่ ในสวนผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานทางสังคมนั้น HIV/AIDS ทําให
ครอบครัวแตกแยก เกิดเด็กกําพรา และสงผลใหหลายๆ ครอบครับกลายเปนผูยากไร โดยทั่วไป
แลว HIV/AIDS สงผลกระทบอยางรุนแรงตอทุนมนุษยดวยการคราชีวิตคนหนุมสาว และชะลอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ นับไดวา HIV/AIDS เปนอุปสรรคสําคัญตองานพัฒนาประเทศ
และการไปใหถึงเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals) ที่ตั้งไว
อีกดวย

บทเรียนจากภูมิภาค
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟกที่มีความแตกตางและหลากหลายนัน้ มีบทเรียนอันยาว
นานในการตอสูกบั HIV/AIDS ในรูปแบบตางๆ ซึง่ รวมถึงประสบการณจากประเทศไทย ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย และปาปวนิวกินี
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เมื่อเผชิญหนากับการแพรระบาดอยางหนัก ประเทศไทยเริ่มตนดวยโครงการรณรงคปองกันโรค
โดยใชแรงขับเคลือ่ นจากประชาสังคม และเนนสรางแรงสนับสนุนทางการเมือง ในป 1992
อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุม ผูคาประเวณีคิดเปน 31% และมีแนวโนมวา HIV จะแพรระบาด
ไปยังกลุม ประชากรที่มีเพศสัมพันธแบบชาย-หญิงอีกดวย ประเทศไทยรับมือกับสถานการณได
อยางฉับพลัน รวดเร็วและครอบคลุม ทัง้ นี้เปนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาอยูห ัว รวม
ทั้งนายกรัฐมนตรีที่ใหความเอาใจใสอยางเอาจริงเอาจัง รวมถึงการมีระบบควบคุมดูแลที่ล้ําลึก
ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมระบบการใหเลือดในกลุม ประชากรทัว่ ไป การเฝาดูกลุมประชากรที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง และการสอดสองควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงเหลานั้น ขอมูลเหลานี้และผูน ําที่เขมแข็ง
กอใหเกิดแรงสนับสนุนตอโครงการปองกัน HIV ในกลุม ผูคาประเวณีและลูกคา ผลลัพธที่ไดก็คือ
อัตราการติดเชื้อลดลงเปนจํานวนมากในกลุม พฤติกรรมเสี่ยง ผูต ิดเชื้อใหมมีปริมาณลดลง และ
ระดับการติดเชื้อ HIV ในกลุม ประชากรลดลงในที่สุด
แตอยางไรก็ตามการแพรระบาดของ HIV/AIDS ในกลุม ผูติดยาในประเทศไทยยังคงสูงอยู ทัง้ นี้
โครงการปองกันตางๆ ไดถกู ตัดลด โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเซียเมื่อป
ค.ศ.1998 ดังนั้นจึงนาเปนหวงวา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ไดผลดีในระยะแรกๆ ของการแพร
ระบาดอาจลดหยอนลง เนือ่ งจากความเขาใจผิดที่วาอัตราเสี่ยงลดนอยลง นอกจากนีโ้ ครงการ
ปองกันที่ลดลงก็มีผลตอกลุม เปาหมายไดนอยลง
ประเทศฟลิปปนสเปนอีกตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จในเขตภูมิภาค แมจะมีรูปแบบที่แตกตาง
ออกไปโดยสิน้ เชิง การแพรระบาดในฟลิปปนสไดหยุดชะงักลงดวยปจจัยแวดลอมหลายๆ อยาง
(รวมถึง ความแตกตางในพฤติกรรมการคาประเวณี ผูติดยาโดยใชสารฉีดที่มีอัตราต่ํา การที่
ประชากรชายนิยมขลิบหนังหุมอวัยวะเพศ และการเกิดแผลติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธมีปริมาณ
นอย) นอกจากนีป้ ระเทศยังไดทําการวัดผลตอบโตการแพรระบาด มีการออกกฎหมายแหงชาติ
เพื่อลดปญหาการแบงแยกรังเกียจผูติดเชื้อทีอ่ าจจะเกิดขึน้ มีบริการใหคําปรึกษาและทดสอบการ
ติดเชือตามสมัครใจ และมีระบบการควบคุมสอดสองที่ดี สิง่ ตางๆเหลานี้ไดชวยรักษาอัตราการแพร
ระบาดใหอยูใ นระดับต่ําและคงที่
ประเทศอินโดนีเซียเปนตัวอยางที่ชี้ใหวาภาครัฐควรตองยึดมั่นตองานปองกันโรค เมื่ออัตราการ
แพรระบาดยังคงอยูใ นระดับต่ํา ในป 1996 รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการเขาแทรกแซง
ตั้งแตระยะเริม่ แรก เพือ่ ปองกันการแพรระบาด โดยมีการระดมความคิดและเงินทุน เพื่อจัดตั้ง
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โครงการสําหรับรับมือกับการแพรระบาด แตทั้งนี้หลายโครงการไดถูกยกเลิกหรือจํากัดการขยาย
ตัว เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ และขีดความสามารถที่มีอยูอ ยางจํากัด ความรับผิดชอบตอปญหา
เอดสไดถูกกระจายไปตามสวนตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยขาดการประสานที่ดี สวนองคกรอิสระนั้น มีขอจํากัดของขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมปองกันโรค และการสนับสนุน
สวนงานอืน่ ๆ ของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุม ศาสนา
ถึงแมจะเปนเชนนั้นแตการแพรระบาดของ HIV ก็ยังคงอยูใ นระดับต่ําและไมไดขยายตัวมากมาย
อยางที่คาดการณไว แตลักษณะของการแพรระบาดนี้ไดเปลี่ยนไปเมือ่ พบวา กลุม ผูติดยาในบาง
พื้นที่มีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงกวา 60% เปนผลให รัฐบาลเพิ่มการสนับสนุน และใชกลยุทธใหมๆ
ในการปองกัน HIV ในกลุม ผูมีพฤติกรรมเสี่ยงดวย

ประเทศปาปวนิวกินีซงึ่ มีขอจํากัดดานขีดความสามารถ และมีวัฒนธรรมที่แตกตางจากประเทศ
อืน่ ๆในเขตภูมิภาค สงผลให ประเทศตกอยูใ นภาวะความเสี่ยงตอการแพรระบาดเหมือนพื้นที่
ซับซาฮารานแอฟริกา แมวาจะมีสัญญาณเตือนภัยถึงภาวะการระบาดของโรคเอดสในชวงตน
ทศวรรษที่ 90 แตมีบุคคลในกลุมผูนําเพียงไมกี่คนเทานั้นที่รับรูถึงปญหาเอดส นอกจากนี้ความ
พยายามในการแกปญ
 หาที่เริ่มขึน้ ก็ไมไดรับการสานตอ คณะกรรมการโรคเอดสแหงชาติทํางาน
เพียงแคในชวงเวลาจากป ค.ศ.1988 จนถึง ค.ศ.1994 และความพยายามในชวงตนทศวรรษที่ 90
ในการสรางระบบควบคุมรักษาการณกห็ ยุดชะงักไป ในปจจุบันไดมีการพยายามที่จะฟนฟู
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โครงการบางอยางขึน้ มาใหม แตทวาจนทุกวันนี้ระบบสาธารณสุขก็ยังมีขอจํากัดดานขีดความ
สามารถ การดําเนินงานในโครงการตางๆยังทําไดไมดีพอ ซ้ํายังขาดบุคลากรสําหรับชวยดําเนิน
งานอีกดวย นอกจากนี้ระบบสังคมในปาปวนิวกินที ี่ควบคุมดวยธรรมเนียมประเพณีกล็ มเหลว
รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจแบบเงินทุน การขยายตัวของเมืองใหญ และการเพิ่มขึ้นของการโยกยาย
ที่อยู เปนผลใหพฤติกรรมทางเพศเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก ปจจัยทั้งหลายเหลานี้สงผลใหปาปวนิวกินี อยูใ นภาวะเสีย่ งของการแพรระบาดของ HIV/AIDS อยางกวางขวางในกลุม ประชากรที่มี
เพศสัมพันธแบบชาย-หญิง
ประเทศอืน่ ๆและปญหาทีค่ ลายคลึงกัน
เปนเรื่องยากทีจ่ ะระบุทั้งแงมุมลึกและมุมกวางของบทเรียนทีไ่ ดรับจากทุกประเทศทัว่ ทั้งภูมิภาค
แตตัวอยางที่กลาวไปแลว สามารถแสดงใหเห็นถึงประสบการณที่หลากหลาย โดยเนนถึงบทเรียน
สําคัญที่ไดรับ การแพรระบาดระดับหนาแนนในจีน เวียดนาม และมาเลเซียนั้น ไดสะทอนใหเห็น
ถึงการผสมผสานกันระหวางโครงการตางๆ แผนการรับมือ และทรัพยากรที่ใช แตนาเสียดายที่
อัตราการแพรระบาดของโรคเอดสยังคงมีแนวโนมสูงอยูใ นประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ประเทศจีน ซึ่งถือไดวาเปนงานทาทายชิ้นใหญในลําดับตอไป เนือ่ งจากผูติดเชื้อ HIV/AIDS มี
ปริมาณเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ และมีการแผขยาย การติดเชื้อจากกลุม ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงไปยังกลุม
ประชากรทัว่ ไป1 ประเทศจีนไดพัฒนาระบบบริจาคโลหิตแบบอาสาสมัคร และวางโครงสรางพื้น
ฐานที่จําเปนตอการสรางความปลอดภัยในระบบการใหเลือด นอกจากนี้รัฐบาลกลางของจีนได
ยืนยันเมื่อเร็วๆ นีว้ าจะใหความรวมมืออยางจริงจังเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายดาน HIV/AIDS ของ
องคการความรวมมือพิเศษภายในกลุม สหประชาชาติ (UNGASS) โดยรัฐบาลไดวางแผนที่จะ
ปรับปรุงกฎหมายและขอบังคับ เพื่อริเริ่มโครงการรณรงคใหคนระวังภัยเอดส เพื่อปกปองสิทธิของ
ผูติดเชื้อเอดส เพือ่ ขยายความรวมมือระหวางประเทศดาน HIV/AIDS และเพือ่ จัดบริการยาตาน
โรคเอดส อีกหลายประเทศไดสรางกลยุทธในลักษณะคลายคลึงกัน ตัวอยางเชน เวียดนามซึ่งเพิ่ง
จะเสร็จสิ้นการวางแผนกลยุทธแหงชาติ แตยงั ไมมีการนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม การนํากลยุทธ
ตางๆ และบทเรียนมาปรับใชกบั ภูมิภาคเอเซียตะวันออก จะเปนสิง่ ที่ตัดสินอนาคตของการแพร
ระบาด รวมไปถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจในสังคมประชาชาติเอเซีย
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กระทรวงสาธารณสุข ประเทศจีน, UNAIDS. 2003
8

ความรวมมือในการรับมือกับโรคราย: รัฐบาล ผูบริจาค และหนวยงานอื่นๆ
กุญแจสําคัญในการตอสูกบั การแพรระบาด คือความมุงมั่นของฝายการเมือง และทรัพยากรที่มีอยู
เพราะถึงแมรัฐบาลในหลายๆ ประเทศจะใหความรวมมือเปนอยางดี แตเงินทุนกลับมีอยูอยาง
จํากัด แหลงเงินทุนสําคัญที่นํามาใชในการปองกันและควบคุมเชื้อ HIV/AIDS ในเขตภูมิภาคนั้น
มาจากองคกรเพื่อการพัฒนาทั้งหลาย ทีท่ ํางานเคียงบาเคียงไหลกับภาครัฐบาล โดยหุนสวนหลัก
ในการพัฒนานั้น ประกอบดวย ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย องคการสหประชา
ชาติ (โดยเฉพาะ UNAIDS) องคกรอนามัยโลก หนวยงานขนาดใหญในการรวมมือพัฒนาทวิภาคี
และกองทุนโลกเพื่อการตอตานโรคเอดส วัณโรค และไขมาลาเรีย นอกจากนีย้ งั มีองคกรภาค
เอกชนทัง้ หลายที่ใหบริการและขอมูลสําคัญตางๆ
แมวายอดเงินกูย ืมสะสมในภูมิภาคดาน HIV/AIDS ที่มีมูลคาสูงกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐนั้น
จะเปนผลใหธนาคารโลกกลายเปนผูสนับสนุนดานการเงินรายสําคัญสําหรับโครงการ HIV/AIDS
ในภูมิภาค แตวาการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางความรวมมือในการตอสูภ ัยเอดสนั้น
ไดสงผลตอสัดสวนของเงินทุนจากธนาคารโลก ทรัพยากรจํานวนมากของกองทุนโลกไดถูกจัดสรร
ใหกับประเทศที่ขาดศักยภาพในการนําโครงการไปปฏิบัติจริง เนือ่ งจากกองทุนโลกเนนหนักทีบ่ ท
บาทของผูใ หเงินสนับสนุน แตไมมุงเนนการชวยเหลือเพือ่ นําแผนงานไปปฏิบัติจริง ทําใหตกเปน
ภาระของรัฐบาลและผูบ ริจาคอืน่ ๆ ทีต่ องหาหนวยงานอืน่ เชน องคกรทวิภาคี ธนาคาร และผูบ ริจาคอื่นๆ มาเปนผูดําเนินการและใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคตางๆ
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางความรวมมือดังกลาว ทําใหการกะเกณฑบทบาทของธนาคารโลก
ในเขตภูมิภาคเปนไปไดยาก โดยเฉพาะในสวนของความตองการเงินกู และเงินชวยเหลือดาน
HIV/AIDS แตในยุคที่ปริมาณเงินชวยเหลือจากกองทุนโลก และองคกรทวิภาคีอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นนี้
ธนาคารโลกก็ยังสามารถมีบทบาทที่สําคัญในดานการระดมทรัพยากรสําหรับงาน HIV/AIDS
นอกจากนีค้ วามตองการบริการดานการวิเคราะหและใหคําปรึกษา รวมทั้งงานดานการเสริมสราง
ศักยภาพตางมีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึน้ อีกทัง้ ธนาคารโลกจะยังคงสืบสานบทบาทในฐานะผู
ประสานรวมสวนงาน และรักษาสถานภาพการมีตัวตนในประเทศทั้งหลาย รวมถึงโครงการความ
รวมมือขามสวนงานดวย
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กุญแจสําคัญหาประการ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟกจะสามารถปรับเปลีย่ นการแพรระบาดครั้งใหญของ
HIV/AIDS ได หากประเทศตางๆ ริเริ่มโครงการปองกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเนนถึงกุญแจสําคัญ
หาประการตอไปนี้:
การใหความรวมมืออยางเต็มที่จากภาครัฐและการสนับสนุนขามสวนงาน เนือ่ งจากโรค
รายนี้มีการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการใหความรวมมืออยางเต็มที่จากภาครัฐจึงเปน
กุญแจสําคัญทีจ่ ะกอใหเกิดโครงการ HIV/AIDS ทีม่ ีประสิทธิภาพ การปองกันการแพรระบาด
ของ HIV ระหวางกลุม ที่มีความเกียวเนื่องกันในสังคมนั้น จําเปนตองดําเนินการในลักษณะ
ขามสวนงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางสภาวะแวดลอมทางกฎหมายที่เกือ้ หนุนและเสริม
ดวยการบังคับใชกฎหมาย
การควบคุม สอดสอง และประเมินผล ดานสาธารณสุข เรามีความรูอยางถึงจํานวนทีแ่ ทจริง
ของผูต ิดเชื้อ HIV และจํานวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสีย่ ง เราจําเปนตองมีขอมูลมากกวานี้
สําหรับใชประมาณคาการขยายตัวของการแพรระบาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนําไปใชในการจัด
สรรทรัพยากรและความทุมเทไดอยางเหมาะสม
การปองกัน ที่ผานมาไดพิสูจนแลววาการปองกันเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพทางตนทุนในการลด
อัตราการแพรระบาด แนวทางปรับปรุงการปองกัน HIV นัน้ มีอยูห ลากหลาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับกลุม ประชากรทีม่ ีพฤติกรรมเสี่ยง (กลุม ผูคาประเวณี กลุม ผูติดยา กลุม รักรวมเพศ
(ผูชายกับผูชาย) และกลุม คนงานอพยพ)
การดูแล ใหความชวยเหลือ และรักษาพยาบาล ความตองการการรักษาดวยยาตานโรค
เอดสนั้นเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยที่การรักษาพยาบาลนั้นควรจะตองครอบคลุมถึงการดูแล
และใหความชวยเหลือดวย ซึง่ รวมถึงการชวยเหลือทางดานจิตใจ การใหคําปรึกษาและ
ตรวจผลเลือดตามสมัครใจ รวมทั้งดูแลในยามที่กําลังจะตาย
การใหบริการดานสุขภาพ การปองกันตลอดจนการดูแลใหความชวยเหลือ และรักษาพยาบาลนัน้ เปนการดําเนินการโดยภาครัฐ ผานระบบสาธารณสุขและระบบการดูแลทางสังคม
ทํางานรวมกับภาคเอกชน รวมทัง้ องคกรเอกชนตางๆ (NGO) ดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองเสริมสรางความเขมแข็ง และกําลังความสามารถในการตอบโตกับการแพรระบาดของ
โรคใหกับองคกรเหลานี้ดวย
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กลยุทธตอบโต
กลยุทธที่ธนาคารโลกใชในการรับมือกับกุญแจสําคัญหาประการทีก่ ลาวถึง คือการจัดทํากลยุทธ
เฉพาะสําหรับแตละประเทศ บนพืน้ ฐานของความตองการของประเทศ และระยะของการแพร
ระบาดในประเทศนั้นๆ บันทึกกลยุทธดาน HIV ระดับประเทศเหลานี้ จะใชเปนพื้นฐานการทํางาน
ของธนาคารโลก โดยจะถูกออกแบบใหสอดคลองกับแผนงานกลยุทธดาน HIV ทีภ่ าครัฐจัดทําขึ้น
และเกือ้ หนุนกับกลยุทธความชวยเหลือทีเ่ ปนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศและธนาคารโลก
บันทึกกลยุทธดาน HIV เหลานี้ จะเปนตัวกําหนดแผนการทํางานที่ชดั เจน พรอมผสมผสานเครื่อง
มือบางตัวตอไปนี้ – งานวิเคราะหและใหคําปรึกษา เงินกูย ืม และกิจกรรมระดับภูมิภาค กลยุทธดัง
กลาวจะไดถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนและสรางสรรคโดยมุงเนนที่กุญแจสําคัญทัง้ หา:
การใหความรวมมืออยางเต็มที่จากภาครัฐและการสนับสนุนขามสวนงาน
ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเกิดความคืบหนาในโครงการ HIV/AIDS ทัง้ หลาย คือการใชการสื่อสารใน
การสรางความเขาใจ และสรางขอผูกมัดทางการเมือง ใหเกิดความรวมมือที่ครอบคลุมทุกสวนงาน
(สาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม และอืน่ ๆ) รวมทั้งการสรางจิตสํานึกและแรงสนับสนุนจาก
สาธารณชนสําหรับโครงการปองกันโรคเอดสภายในประเทศ งานวิเคราะหโครงการเงินกูยมื (เงิน
ชวยเหลือ) จะชวยชีน้ ําสูผูเกีย่ วของหลัก ลักษณะความสําคัญ ลักษณะการจัดตั้งสถาบัน อีกทั้ง
ชวยในการชี้นําสูสวนงานที่มีบทบาทสําคัญ และชวยใหเราเขาถึงแนวทางการทํางานขามสวนงาน
สําหรับโครงการในประเทศไดดียิ่งขึน้
การควบคุม สอดสอง และประเมินผล ดานสาธารณสุข
การสํารวจสาธารณสุข: ประเทศสวนใหญไมมีตัวเลขประมาณการณที่ดีของจํานวนผูต ิดยา หรือ
จํานวนผูคาประเวณี หรือสัดสวนของประชากรที่ใชบริการเหลานี้ เพื่อทีจ่ ะประเมินอัตราการแพร
ระบาดนั้น เราตองรูถึงจํานวนประชากรที่อยูใ นกลุม เสีย่ ง และจํานวนผูที่มีพฤติกรรมทับซอนกัน
ภายในกลุมเสีย่ งเหลานั้น ขอมูลเหลานี้แทบจะไมมีิอยูเลยเพราะเปนสิ่งตองหามทางสังคม เนื่อง
จากเปนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเปนขอมูลของพลเมืองทีแ่ อบแฝงอยู ดังนั้นเราจําเปนตอง
นําวิธีการอืน่ มาใช เชนทําการสํารวจ ทําวิจยั เชิงคุณภาพ หรือนําขอมูลจากระบบเก็บขอมูลทองถิน่
มาใช เงินทุนจึงเปนสิง่ จําเปนสําหรับใชในการทําสํารวจพฤติกรรม และทําวิจัยทางสังคมศาสตร
ในเรื่องของพฤติกรรมการใชยาและการมีเพศสัมพันธ รวมถึงใชเพิ่มขีดความสามารถในการทํา
วิจัยในมหาวิทยาลัยทองถิน่ และหนวยงานรัฐบาล
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งานสอดสองและประเมินผล มีวัตถุประสงคหลักคือการชวยประเทศตางๆ ติดตามและประเมินผล
ความมีประสิทธิภาพของโครงการ HIV/AIDS ตางๆ งานสําคัญอยางหนึ่งคือการเจรจาดานนโยบาย
กับภาครัฐในเรื่องการใชจายเงินเพื่อควบคุมและปองกันในกลุมประชากรที่มีพฤติกรรมเสีย่ ง ผาน
ทางบัญชีคาใชจายทางสุขภาพแหงชาติดาน HIV/AIDS และทํางานรวมกับรัฐบาลในการจัดทําและ
นําไปใชซึ่งระบบติดตามและประเมินผล ในสวนของความครอบคลุมของกลไกในการปองกัน ดูแล
ใหการชวยเหลือ และรักษาพยาบาล นอกจากนีธ้ นาคารโลกยังชวยประเทศตางๆ ในการพัฒนา
แนวทางสําหรับใชในระบบติดตามและประเมินผลระดับทองถิน่ ผานทางทีมงานสนับสนุนการติด
ตามและประเมินผลเอดสทั่วโลก
การปองกัน
โครงการปองกันที่มีอยูส ําหรับกลุม ประชากรทีม่ ีพฤติกรรมเสี่ยงนัน้ โดยมากเปนเพียงแคโครงการ
นํารองขนาดเล็ก ดังนั้นการทํางานรวมกับรัฐบาลเพือ่ ใหเขาใจถึงขนาดของโครงการปองกันที่จะ
มีผลยับยัง้ การแพรระบาดไดจึงมีความสําคัญมาก และยังจะตองเขาใจถึงรูปแบบของเครือขาย
การใชยาและการมีเพศสัมพันธ รวมถึงพฤติกรรมทับซอน เพือ่ ชวยใหเรามีความรูเพิ่มขึน้ ในเรื่อง
การแพรระบาดและวิธใี นการแทรกแซงอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่นากังวลทีส่ ุดคือการแพรระบาด
ของโรคติดตอที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธในภูมิภาค ซึง่ จําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใสเพิ่มขึ้น
แตกลับถูกมองขามไป นอกจากนีย้ ังตองเผชิญกับความเสี่ยงทีว่ าโครงการปองกันตางๆ จะไดรับ
การเอาใจใสนอยลงเมือ่ เวลาผานไป การดูแลรักษาและเสริมสรางกลไกการปองกันเหลานี้เพื่อใช
เปนกุญแจหลักในการตอสูภ ัยเอดสจึงมีความสําคัญอยางยิง่ ยวด
การดูแล ใหความชวยเหลือ และรักษาพยาบาล
ในภาวะที่ระบบบริการซึ่งรวมถึงภาคเอกชนนัน้ ขาดความเขมแข็ง งานวิเคราะหจะเปนพื้นฐาน
สําคัญที่ชวยใหเขาใจวาจะดําเนินการในเรื่องการรักษาดวยยาตานโรคเอดสอยางไร นอกจากนี้
การรักษาดวยยาตานโรคเอดสนั้นจําเปนที่จะตองมีระบบการดูแลใหความชวยเหลือขนาดใหญ
มารองรับ ซึง่ รวมถึงงานบริการดานสังคมและการดูแลผูป วยใกลตาย การใหบริการปรึกษาและ
ตรวจผลเลือดตามสมัครใจจะชวยใหมีการดูแลผูติดเชื้อไดอยางทันทวงที ตั้งแตระยะเริ่มแรกและ
ยังชวยลดความเสี่ยงของการแพรกระจายของโรคดวย
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การใหบริการดานสุขภาพ
รวมกับรัฐบาลในการพัฒนานโยบายเพื่อสงเสริมการเขาถึงการดูแลใหความชวยเหลือ และรักษา
พยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยคํานึงถึงความตองการทีเ่ พิ่มสูงขึน้ สําหรับการรักษาดวยยา
ตานโรคเอดส ซึง่ มีเพียงภาคเอกชนที่พรอมจะรองรับในปจจุบัน หนาที่อกี อยางหนึ่งคือการเสริม
สรางความเชื่อมโยงระหวางโครงการโรคเอดส และโครงการวัณโรค เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด และทายที่สุดการเสริมสรางระบบสุขภาพโดยรวม และเพิม่ ศักยภาพของภาครัฐ
ในการเปดโลกทัศนถือเปนกุญแจสําคัญในการใหบริการ

งานวิเคราะห เงินกูยืม (เงินชวยเหลือ) และกิจกรรมในภูมิภาค
งานวิเคราะหในภูมิภาคจะมุงเนนไปที่การรวบรวมและแบงปนความรู ในเรื่องทีเ่ กีย่ วของกับกุญแจ
สําคัญทั้งหา ซึง่ จะมีทั้งงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในสวนของเงินกูยมื (เงินชวยเหลือ)
จะเนนตามความตองการและกลยุทธความชวยเหลือทีเ่ ปนขอตกลงรวมกันระหวางธนาคารโลก
และประเทศนั้นๆ รวมถึงการเสริมสรางความรวมมือกับสวนงานอื่นๆ ในการสงเสริมงานดาน
HIV/AIDS เขาไปในโครงการเงินกูต างๆ เชน โครงการเงินกูดานสาธารณูปโภค และดานการศึกษา
ทั้งนี้ทางธนาคารโลก มีเครื่องมือและทางเลือกหลากหลาย เพือ่ ใหประเทศที่ตองการกูเ งินใชในการ
รับมือกับโรครายที่สงผลกระทบในวงกวาง และรับมือกับความตองการที่แตกตางกันภายใน ภูมิภาค นอกจากนีเ้ ราสามารถชวยพัฒนาเครื่องมือระดับภูมิภาคที่สามารถนําไปใชโดยประเทศ
ตางๆ รวมกับหุนสวนทั้งหลาย โดยเครื่องมือนีค้ รอบคลุมถึงงานวิเคราะห การแบงปนความรู และ
โครงการที่คลายคลึงกัน ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและสถาบันธนาคารโลกจะทํางานรวมกันอยาง
ใกลชดิ ในการเผยแพรบทเรียนตางๆ เพือ่ สรางความสามารถขององคกรในการควบคุม HIV/AIDS
ในภูมิภาค
นอกจากนีธ้ นาคารโลกยังทํางานรวมกับผูบ ริจาค และองคกรตางๆในภูมิภาคอยางใกลชิด โดย
เฉพาะ UNAIDS หนวยงานขับเคลื่อนในภาครัฐและหุนสวนทั้งหลาย เพื่อผลักดันกลยุทธการตอบ
โตปญหา HIV/AIDS ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

บทสรุป
การจัดการกับการแพรระบาดของ HIV/AIDS ตองทําอยางตอเนื่อง และอาศัยการรวมมือกันอยาง
แข็งขันในกลุมความรวมมือที่เกีย่ วของทั้งหมด เราหวังวากลยุทธสวนที่ไดจากประสบการณของ
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ธนาคารโลกเองและจากหุน สวนทั้งหลายทีไ่ ดทํางานรวมกัน จะนําไปสูก ารปรึกษาหารือและการ
ปฏิบัติจริงในอนาคต

หมายเหตุ
1

กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พมา, ปาปวนิวกินี, ฟลิปปนส, ไทย, ติมอร, เวียดนาม
และกลุมสมาชิกสหพันธรัฐหมูเกาะแปซิฟก (ฟจิ คิรีบาติ หมูเกาะมาแชล ไมโครนีเซีย ปาเลา ซามัว หมูเกาะโซโลมอน ทองกา และวานัวตู)
2
พฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปจจัยชี้นําใหเกิดการแพรระบาดนั้นแตกตางกันไป ตามระยะของการแพรระบาด ประเทศ
สวนใหญในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก เชน เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย พมา นั้นอยูในระยะเริ่มตนของการ
แพรระบาดของ HIV โดยมีกลุมผูติดยาเปนตัวขับเคลื่อนการแพรระบาดนั้น ซึ่งสงผลใหปริมาณผูติดเชื้อ HIV เพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศเหลานี้ สําหรับแนวโนมในอนาคตอันใกลนี้ตัวแปรหลักที่จะสงผลตอการระบาดของ HIV
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟก คือกลุมผูคาประเวณีและกลุมผูติดยา
3
เราสามารถมองเห็นภาพการแพรระบาดของ HIV/AIDS ไดโดยแบงแยกพื้นที่แบบหยาบๆ ตามอัตราการเกิดโรค
ซึ่งคํานวณโดยหาวาประชากรผูติดเชื้อ คิดเปนสัดสวนเทาใดของประชากรในกลุมเสี่ยง ทั้งนี้จะตองตระหนักไวดวย
วาตัวเลขขอมูล HIV นั้นมีความเหลื่อมล้ํากันอยูมาก ดังนั้นเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับหนึ่ง เราจึงเลือกใชตัวเลข
จากขอมูล UNAIDS ป 2002 เทาที่หาได ขอมูลจากแหลงอื่นๆอาจมีผลทําใหการแบงระดับชั้นคลาดเคลื่อนไปบาง
(เชน ปาปวนิวกินีอาจถูกจัดอยูในกลุมที่มีระยะการแพรระบาดสูประชากรทั่วไป ตามผลการติดตามในประเทศครั้ง
ลาสุด) สําหรับการแบงระดับชั้นระยะการติดเชื้อในเอเซียตะวันออกและแปซิฟกนั้น แบงไดเปน
ระยะการแพรระบาดในกลุมประชากรทั่วไป: กัมพูชา ไทย และพมา การแพรระบาดใกลถึงจุดอิ่มตัวในกลุมประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และอัตราการแพร ระบาดของ HIV ในกลุมประชากรทั่วไปสูงกวา 1% คํานวณจากสตรีที่มี
การฝากครรภ
ระยะการแพรระบาดระดับหนาแนน: จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปวนิวกินี และเวียดนาม อัตราการแพรระบาดของ
HIV ในกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงกลุมหนึ่ง หรือมากกวามีคาสูงเกินกวา 5% คํานวณจากการติดตามกลุมควบคุม เชน
กลุมผูคาประเวณี และกลุมผูติดยา แตทั้งนี้ทั้งนั้นการแพรระบาดสูประชากรทั่วไปยังมีคานอยกวา 1%
ระยะการแพรระบาดระดับต่ํา: ลาว มองโกเลีย สหพันธรัฐหมูเกาะแปซิฟก ฟลิปปนส และติมอร มีระดับการแพร
ระบาดของ HIV ต่ํากวา 5% ในกลุมประชากรยอยที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
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 ทั่วโลก เจนีวา
6
กลุมความรวมมือ UNAIDS ไดกอตั้งทีมสนับสนุนการติดตามและประเมินผลเอดสทั่วโลก (GAMET) ขึ้นเพื่อ
สนับสนุนขอตกลงดานตัวชี้วัดสําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการและนโยบายดาน HIV/AIDS โดยประจํา
การอยูที่ธนาคารโลก โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน หลักอื่นๆ เชน GFATM องคกรทวิภาคีอยาง
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USAID และองคกรที่ทํางานดานเทคนิคเชน the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
GAMET มุงมั่นทํางานรวมกับประเทศ และผูบริจาคทั้งหลายเพื่อเสริมความสามารถในการติดตาม และประเมินผล
ในระดับประเทศตามคําแนะนําจากกลุมอางอิงดานการติดตามและประเมินผลของ UNAIDS โดย GAMET มุงเนน
ไปที่การชวยเหลือประเทศตางๆ ในการสรางและใชระบบการติดตาม และประเมินผล เพื่อใหสามารถรายงานความ
คืบหนาสูสากลประเทศได และที่สําคัญที่สุดเพื่อใชในการระบุและแกไขดานเทคนิคในโครงการและนโยบายดาน
HIV/AIDS ตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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