การพัฒนาให้ เกิดรู ปแบบศูนย์ การศึกษาเรียนรู้
ด้ านเอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
ทีเป็ นเลิศในระดับนานาชาติ

โดย

นางธนพรรณ ฟองศิริ
สํ านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์

คํานํา
ประเทศไทยมี ศกั ยภาพทังในด้านทรั พยากรบุ คคล และองค์ความรู ้ ใ นการดํา เนิ นงานโครงการ
ป้ องกัน ควบคุ ม และแก้ไขปั ญหาด้านเอดส์ และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถื อเป็ นต้นทุ นที สําคัญและ
จําเป็ นในการจัดการฝึ กอบรม พัฒนา และเผยแพร่ ให้แก่นกั วิชาการ และผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในประเทศต่าง ๆ
หลายปี ที ผ่านมามี การร้ องขอให้มีการจัดอบรมและจัดศึ กษาดู งานด้านเอดส์ และโรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ บ่อยครัง เป็ นประจํา เนื องจากประเทศไทยมีบทเรี ยนการดําเนิ นงานด้านเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ทีประสบความสําเร็ จ สามารถลดอัตราการติดเชือรายใหม่ มีการร่ วมมือร่ วมใจในการทํางาน
จากทุกภาคส่ วน ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ภาคธุ รกิจเอกชน ภาคประชาสังคม หรื อ
แม้แต่เครื อข่ายผูต้ ิดเชื อเอชไอวี ได้รับการสนับสนุ นอย่างดี จากผูบ้ ริ หารของประเทศ ดังนันหากสามารถ
ถ่ า ยทอดบทเรี ย นการดํา เนิ นงานดัง กล่ า วให้ แก่ ป ระเทศอื น ๆ ก็ จ ะทํา ให้ป ระเทศเหล่ า นันสามารถไป
ดําเนินการตามแบบอย่างได้
ดังนัน สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เล็งเห็ นความจําเป็ นในการพัฒนา
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้ นโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขึน เพือตอบสนองต่อความ
ต้องการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจากนานาประเทศ
กันยายน 2559
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การพัฒนาให้ เกิดรู ปแบบศูนย์ การศึกษาเรียนรู้
ด้ านเอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ ทีเป็ นเลิศในระดับนานาชาติ
ความเป็ นมาและเหตุผล
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) และหน่วยงานต่าง ๆ ทีดําเนิ นงาน
ด้านการป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปั ญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้สะสมองค์ความรู ้
และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโครงการทีเกียวข้องมาอย่างต่อเนือง จนสามารถจัดบริ การสาธารณะ
ด้วยมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ในด้านการป้ องกัน ควบคุ ม และแก้ไขปั ญหาเอดส์
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้เป็ นผลสําเร็ จเป็ นอย่างดียงิ และเป็ นทีกล่าวขวัญ และยกย่องของ
นานาชาติตลอดจนถูกหยิบยกขึนมาเป็ นตัวอย่างของความสําเร็ จและการปฏิ บตั ิงานทีดี โดยหน่ วยงานใน
ระดับสากลอยูเ่ สมอ ดังเช่นตัวอย่างของโครงการถุงยางอนามัย 100% ซึ งสามารถป้ องกันประชาชาคนไทย
ไม่ให้ติดเชือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในการดําเนิ นงานทีผ่านมา มักจะพบอยูเ่ สมอ ๆ ว่ามีหน่วยงานจากต่างประเทศ และหน่วยงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ติดต่อขอเข้ามาเรี ยนรู ้ มาตรการและวิธีการดําเนิ นงานของประเทศไทย และทุก
ครังที สอวพ. และหน่วยงานทีเกี ยวข้องก็ได้จดั การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ให้หน่วยงานจากต่างประเทศ
เหล่านีด้วยความเต็มใจ โดยหน่วยงานผูจ้ ดั มีความพร้อมเป็ นอย่างสู งทังในด้านทรัพยากรบุคคลและ เนือหา
ความรู ้ทีจะนําเสนอแลกเปลียนกับผูม้ ารับการฝึ กอบรมจากนานาประเทศ
อย่างไรก็ตาม การจัดการฝึ กอบรม การศึกษาดูงานทีผ่านมา มีลกั ษณะเป็ นครังคราว และไม่ได้ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาขึนภายในหน่วยงานแต่อย่างใด และไม่ได้ช่วยเกือหนุนให้เกิดเครื อข่ายการดําเนิ นงานและ
การเรี ยนรู ้ ซึงกันและกันในระหว่างกลุ่มประเทศทีมารับการฝึ กอบรม หรื อมาศึกษาดูงานในประเทศไทย
ด้วยเหตุนี สอวพ. จึงได้มีแนวคิดทีจะจัดตัง ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ด้านเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ขึนเพือทําหน้าทีสะสมองค์ความรู ้ในการจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทังในระดับ
ภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ทําให้ได้รับการยอมรั บถึ งขีดความสามารถของหน่ วยงานป้ องกัน
ควบคุมโรคของประเทศไทยทีมีความสามารถสู ง และเป็ นหน่วยงานทีเป็ นครู ให้กบั หน่วยงานในประเทศ
อืน ๆ ได้เป็ นอย่างดี
ทังนี การจัดตังศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นี ยังสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ ของกรมควบคุ มโรค ซึ งกําหนดไว้ว่า เป็ นองค์กรชันนําระดับนานาชาติ ทีสังคมเชื อถือและ
ไว้วางใจเพือปกป้ องประชาชนจากโรคและภัยสุ ขภาพ ด้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 รวมทัง
ยังสอดคล้องกับพันธกิจของกรมควบคุ มโรค ทีกําหนดไว้ประการหนึ งว่า ส่ งเสริ มกระบวนการประสาน
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิ ตและพัฒนาผูเ้ ชี ยวชาญ องค์ความรู ้ ข้อมูล
ข่าวสาร เครื องมือ กฎหมายการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค และภัยสุ ขภาพ รวมทังการบริ การเฉพาะทีได้
มาตรฐานสากล อีกด้วย
1

วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเพือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานด้านเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
2. เพือพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการดําเนิ นงานด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่
บุคลากรในระดับนานาชาติ
3. เพื อถ่ า ยทอด และเผยแพร่ เ นื อหาการอบรมที ทัน สมัย และทรั พ ยากรความรู ้ ผ่า นทางสื อ
อิเลคทรอนิกส์ทีเข้าถึงได้โดยง่าย
4. เพือจัดระบบการติดตามประเมินผลให้เกิดความมันใจว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมประสบความสําเร็ จ
ในการพัฒนาศักยภาพตามทีต้องการ
5. เพือพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้ นโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ITC)
ให้สามารถดําเนินงานทีพึงพาตัวเองได้อย่างยังยืน
กลวิธีดําเนินงาน
กลวิธีในการดําเนิ นงานตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้ นโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ มีดงั นี
3.1 พัฒนาเครื อข่ายผูเ้ ชี ยวชาญ ด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพัฒนาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรม เผยแพร่ ขอ้ มูลหลักสู ตรและจัดการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน ให้แก่บุคลากรในระดับต่าง ๆ
ทังจากภายในและต่างประเทศ
3.2 จัดการติ ดตามประเมิ นผลการฝึ กอบรมและการศึ ก ษาดู ง านอย่างเป็ นระบบ เพือนํา ข้อมู ล
ย้อนกลับมาพัฒนาหลัก สู ตรอย่างต่อเนื อง และพัฒนาเสริ มสร้ างเครื อข่ายระหว่า งผูร้ ั บการฝึ กอบรมใน
หลักสู ตรต่าง ๆ อย่างต่อเนือง
3.3 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้ นโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผ่านทางสื อช่องทาง ต่าง ๆ เพือให้เป็ นทีรู ้จกั อย่างกว้างขวาง
3.4 แสวงหาแหล่งทุนทีมีศกั ยภาพในการสนับสนุ นการดําเนิ นงานของศูนย์ฝึกอบรม ฯ เช่น กรม
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ องค์การทุนเพือเด็กแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก ศูนย์ความร่ วมมือ
ไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุ ข เป็ นต้น
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แนวทางปฏิบัติ
ขันตอนที 1
1. จัด ทํา โครงการจัด ตังศู น ย์ฝึ กอบรมนานาชาติ ด้ า นโรคเอดส์ วัณ โรคและโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ (International Training Center on AIDS, TB and STIs - ITC) และจัดตังหน่วยงานขึนเป็ นการ
ภายใน ในสํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.)
ตามคําสังสํานักโรคเอดส์
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที 82/2548 เรื องตังศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้ นโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติ ดต่ อทางเพศสั ม พันธ์ สั ง ณ วันที 15 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2548 โดยมี หน้า ที ความรั บ ผิ ดชอบเป็ นศู น ย์
ประสานงานการฝึ กอบรมด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทังในระดับประเทศ และ
นานาชาติ ประสานสนับสนุน ปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม ด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ให้ทนั สมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม และติดตามประเมินผล หลักสู ตร
และการจัดฝึ กอบรม ต่าง ๆ ซึ งดําเนินการโดยศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ
2. พัฒ นาความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานผูใ้ ห้ ทุ น สนับ สนุ น การพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรในระดับ
นานาชาติ ต่า ง ๆ เช่ น ศู นย์ค วามร่ วมมื อไทย-สหรั ฐฯ ด้า นสาธารณสุ ข (Thailand MOPH-US CDC
Collaboration), โครงการเอดส์ระดับโลก ของศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริ กาและโครงการภูมิภาค
เอเซี ย (US CDC Global AIDS Program/Asia Regional Program), กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ
(Thailand International Cooperation Agency, TICA), องค์การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ และสํานักภูมิภาคแปซิ ฟิกตะวันตก (World Health Organization, South-East Asia
Regional Office & Western Pacific Regional Office), สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย,
และสํานักงานความร่ วมมือระหว่างประเทศ ญีปุ่ น (Japan International Cooperation Agency, JICA) เพือ
พิจารณาให้การสนับสนุน
3. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุ ข เพือระดม
ผูเ้ ชี ยวชาญในงานด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติ ดต่อทางเพศสัม พันธ์ ทังภายในประเทศ และระหว่า ง
ประเทศ พัฒนาให้เกิ ดเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาหลักสู ตร และการเป็ นวิทยากร และทรัพยากรบุคคลใน
การจัดการฝึ กอบรมนานาชาติ และการศึกษาดูงานในประเทศไทยให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/การศึกษาดู
งานจากต่างประเทศ
4. วางแผนการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงานตลอดจนแผนการดําเนิ นงานอืนๆ
ของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ โดยผนวกเป็ นส่ วนหนึงของแผนการดําเนินงานของ สอวพ.
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ขันตอนที 2
1. พัฒนาแบบสํารวจความต้องการฝึ กอบรมด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย
เชิญผูเ้ ชียวชาญด้านงานต่างประเทศ และเฉพาะรายโรค มาระดมสมองร่ างแบบสํารวจดังกล่าว
2. ใช้แบบสํารวจดังกล่าว ศึกษาและสํารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในประเด็นและหัวข้อต่าง ๆ ทีเกียวข้องจากหน่วยงานผูบ้ ริ หารโครงการเอดส์
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต่าง ๆ ทังต่างประเทศ และในประเทศ
3. พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงานตามความต้องการทีสํารวจได้ ทังหลักสู ตรทีจัด
ขึนตามแผน (Regular training course) และหลักสู ตร/การศึกษาดูงาน ตามข้อเรี ยกร้องของหน่วยงานต่าง ๆ
(Training course/ Study visit on-request) รวมทังทบทวนหลักสู ตรทีได้พฒั นาขึนมาแล้วเป็ นระยะ
4. ประสานงานกับผูเ้ ชี ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง โดยเชิ ญเป็ นผูพ้ ฒั นาหลักสู ตร และเป็ น
วิทยากร รวมทังการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร ณ แหล่งศึกษาดูงานให้เป็ นวิทยากรและแหล่งศึกษาดู
งานทีมีคุณภาพ
5. จัดการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ตามแผนงาน และจัดการศึกษาดูงานตามทีมีการร้องขอ
6. ออกประกาศเชิ ญ ชวนและสื อสารผ่า นทางช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น เว็ป ไซต์ข องศู น ย์ฝึ กอบรม
นานาชาติ ฯ เชิ ญชวนให้ผสู ้ นใจเข้ารับการฝึ กอบรมและการศึกษาดูงาน ให้สมัครเข้ารับการฝึ กอบรมหรื อ
ศึ ก ษาดู ง านหรื อ ติ ด ต่ อ ผ่ า นหน่ ว ยงานผู ้ใ ห้ ทุ น สนับ สนุ น โครงการฝึ กอบรม ตามข้อ เรี ย กร้ อ งในการ
ประสานงานเชิ ญผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และดําเนิ นการตามขันตอนในจัดการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน
ได้แก่
6.1 ติดต่อประสานงานผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในเรื องการทําวีซ่า การเดิ นทาง สถานทีการ
ฝึ กอบรม การเข้าพัก ณ ทีพักทีจัดไว้ให้ในแต่ละหลักสู ตร
6.2 จัดเตรี ยมเอกสารและสื อประกอบการอบรม และการศึกษาดูงาน
6.3 ประสานงานและเชิ ญวิทยากร ผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการจัดการฝึ กอบรม และการศึกษาดู
งาน ร่ วมเป็ นวิทยากร หรื อเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
6.4 จัดการอบรม และการศึกษาดูงานตามกําหนดวัน เวลา
6.5 จัดการประเมินผล และมอบประกาศนียบัตรแก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
7. จัดการติ ดตามประเมิ น ผลเป็ นระยะ ๆ ทุ ก 1 ปี หลัง การอบรม/ดู ง านและในระยะยาว ถึ ง
ผลสัมฤทธิ ของหลักสู ตรการฝึ กอบรมทีเข้ารับการฝึ กอบรมสามารถนําไปประยุกต์ปฏิ บตั ิใช้ประโยชน์ใน
การดําเนิ นงานโครงการเอดส์ วัณโรค และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้จริ ง เพือใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับ
สําหรับการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงานในระยะต่อไป
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ขันตอนที 3
1. จัดทําเว็บไซด์ของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้ นโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(http://itcthai.ddc.moph.go.th) และดําเนิ นการจัดทําข้อมูลที เผยแพร่ ให้เป็ นปั จจุ บนั อยู่เสมอ เพือเป็ นสื อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในการจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน และแจ้งข้อมูลเกียวกับกําหนดการ
และเนื อหาโดยย่อของหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตร รวมทังยังเป็ นช่ องทางในการติ ดต่อสื อสารกับเครื อข่า ย
ผูส้ นับสนุนทุน วิทยากร และเครื อข่ายผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรบ การศึกษาดูงาน
2. ใช้เว็บไซต์ทีพัฒนาขึนเป็ นช่ องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เนือหาการฝึ กอบรม ผลการ
ดําเนิ นงานทีประสบความสําเร็ จด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผลการฝึ กอบรมในหลักสู ตร
ต่าง ๆ รวมทังการศึกษาดูงานทีได้จดั เสร็ จสิ นแล้ว
ขันตอนที 4
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และวิทยากรเพือให้สามารถสื อสาร และสื อความรู ้ กบั ผูเ้ ข้ารับการ
อบรม และการศึกษาดู งานจากนานาชาติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี การเสริ มทักษะที เกี ยวข้องให้แก่
บุคลากรและวิทยากร เช่นทักษะการสื อสารภาษาอังกฤษ ทัง ด้านการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน และทักษะการ
นําเสนองาน
2. การสนับสนุ นผูเ้ ชี ยวชาญโดยศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้ นโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ได้ให้การสนับสนุ นแก่ บุคลากรซึ งเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญ ทังภายในหน่ วยงาน สอวพ. สํานักงาน
ป้ องกันควบคุมโรคเขต หน่วยงานทางวิชาการอืน ๆ ทีเกียวข้อง ทังในด้านการดําเนิ นงานของศูนย์ฝึกอบรม
นานาชาติ ฯ และงานในส่ วนทีเกียวข้องกับหน้าทีโดยตรงของบุคลากรและวิทยากรในหน่วยงาน
เป้าหมาย
จัดการฝึ กอบรม หรื อการศึกษาดูงานแก่บุคลากรนานาชาติ และในประเทศปี ละ 3 – 4 หลักสู ตร
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน (ผังปฏิบัติงาน)
1. ดําเนินการสํารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนิ นงานโครงการเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับนานาชาติและในประเทศ
2. พัฒนาเครื อข่ายผูเ้ ชียวชาญเพือพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน
3. พัฒนาความร่ วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. ดําเนินการจัดการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน
5. จัดทําเว็บไซด์เพือเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ
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การดําเนินงานทีผ่ านมา
1. ศูนย์ ฝึกอบรมนานาชาติสํารวจความต้ องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนิ นงานโครงการ
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากหน่วยงานในระดับนานาชาติ และจากผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
วิช าการในระดับ นานาชาติ เช่ น จากการสั ม มนาวิช าการระดับภูมิ ภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิ ก (International
Congress on AIDS in Asia and the Pacific หรื อ ICAAP) โดยครังหลังสุ ดได้ทาํ การสํารวจในการสัมมนา
ICAAP 11 ซึ งจัดขึนทีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1 และ 2
นอกจากนี ยัง ได้มีการสํา รวจในกลุ่ม ผูป้ ฎิ บตั ิ งานด้านเอดส์ และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน
องค์ก ารระหว่า งประเทศและจากเครื อข่า ยโครงการเอดส์ วัณโรค และโรคติ ดต่ อทางเพศสั ม พันธ์ ใน
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และประเทศสมาชิ กในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ขององค์การอนามัยโลกเป็ นระยะ ๆ นอกจากนี ยังมีการประเมินความต้องการการ
อบรมจากหน่ วยงานภายในประเทศด้วย รวมทังมี การติ ดต่อสื อสารกับ หน่ วยงานผูส้ นับสนุ นการพัฒนา
ศัก ยภาพบุ ค ลากร และหน่ ว ยงานผูใ้ ห้ทุ นสนับ สนุ น เพื อวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญหาและความต้อ งพัฒนา
บุคลากร และนําข้อมูลเหล่านีมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน
2. พัฒนาเครือข่ ายผู้เชี ยวชาญภายในประเทศ และจากองค์ กรต่ างประเทศ เพือพัฒนาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน และพัฒนาความร่ วมมือกับหน่วยงานสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระดับนานาชาติ โดยในระหว่างปี 2548 – 2559 สามารถประสานงานผูเ้ ชี ยวชาญเข้าร่ วมในเครื อข่ายได้
จํานวน 260 คน และมีหลักสู ตรทีได้รับการพัฒนาขึน ได้แก่
1. Intensive International Training Course on the Prevention and Control of Sexually
Transmitted Infections (STIs) program for National and Local Program Managers (พ.ศ. 2550)
2. International Training Course on Special Intervention for Effective TB control Program
(พ.ศ. 2550)
3. Intensive International Training Course on Management of Antiretroviral Treatment
(ART) Program for National and Local Program Manager (พ.ศ. 2550)
4. International Training Course on STIS Case Management Skills (พ.ศ. 2550 และ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
5. International Training Course on STIs Laboratory Diagnosis (พ.ศ. 2551)
6. International Training Course on Management of Long-term Adherence to ART ( พ.ศ.
2551)
7. International Training Course on Prevention of HIV and STIs Sexually Transmission in
Special Target Population Groups (พ.ศ. 2552)
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8. International Training Course on Comprehensive Pediatric HIV/AIDS Care Management
(พ.ศ. 2553 และปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
9. International training course on Comprehensive Management for Adolescent living with
HIV (พ.ศ. 2555)
1. Intensive International Training Course on the Prevention and Control of Sexually
Transmitted Infections (STIs) for National and Local Program Managers
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาผูจ้ ดั การโครงการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศ
ต่าง ๆ ให้มีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารจัดการโครงการ ทังในด้านการบริ หารมาตรการป้ องกัน
ควบคุมโรค และการจัดการโครงการทีเกียวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 วัน
เนือหาหลักสู ตร ประกอบด้วย สถานการณ์ทีเป็ นปั จจุบนั ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาตรการ
การป้ องกันและควบคุมโรคทีมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดการโครงการ การศึกษาดูงานในคลินิกโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ทงระดั
ั บชาติ และระดับจังหวัด
วิธีการทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การนําเสนอสถานการณ์ โรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพันธ์จากผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม และการอภิปรายแลกเปลียนประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม การเยียม
ชม การศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริ การป้ องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. International Training Course on Special Intervention for Effective TB control Program
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพในเรื องการป้ องกัน ควบคุ ม วัณโรคในพื นที และกลุ่ ม
ประชากรเป้ าหมายพิเศษแก่บุคลากรผูบ้ ริ หารจัดการโครงการวัณโรคของประเทศต่าง ๆ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 วัน
เนือหาหลักสู ตร เนือหาในหลักสู ตรครอบคลุมถึงการดําเนิ นงานป้ องกันควบคุมวัณโรคในเรื อนจํา
แนวทางการบูรณาการการป้ องกันควบคุ มวัณโรค ร่ วมกับการติดเชื อเอชไอวี การบริ การปรึ กษาและการ
ตรวจเพือการวินิจฉัย (Diagnostic Counseling and Testing, DCT) และการปรึ กษาแบบสมัครใจ
(Voluntary Counseling and Testing, VCT) สถานการณ์วณั โรค ระบาดวิทยาของวัณโรค ลักษณะอากร
การวินิจฉัยและการรักษา การเฝ้ าระวัง การติดตามและประเมินผล
วิธี ก ารทีใช้ ในการถ่ า ยทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การอภิ ปราย การเยียมชมกิ จกรรมใน
เรื อนจํา และหน่วยบริ การคลินิกทีให้บริ การวัณโรคร่ วมกับการติดเชือเอชไอวี

7

3. Intensive International Training Course on Management of Antiretroviral Treatment (ART)
Program for National and Local Program Manager
วัตถุประสงค์ เพือเสริ มสร้างความรู ้ทีจําเป็ นในด้านการบริ หารจัดการโครงการยาต้านไวรัสในการ
รักษาผูป้ ่ วยเอดส์ ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม ซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารโครงการยาต้านไวรัสในระดับชาติ และระดับ
ท้องถินจากประเทศต่าง ๆ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 วัน
เนือหาหลักสู ตร ได้แก่ องค์ประกอบในการดําเนิ นงานโครงการยาต้านไวรัส สู ตรยาทีใช้ในการ
รั ก ษาผู ้ป่ วยเอดส์ การจัด หาและการกระจายยาต้า นไวรั ส การตรวจเลื อ ดและบริ ก ารปรึ ก ษา การ
รับประทานยาอย่างสมําเสมอ การติดตามและการประเมินผล
วิธีการทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาดูงานเพือสังเกตการ
ให้บริ การทีเกิ ดขึนจริ ง การศึกษาดูงานเพือเรี ยนรู ้ กระบวนการผลิตยาต้านไวรัส และการประชุ มกลุ่มเพือ
แลกเปลียนประสบการณ์การดําเนินงาน
4. International Training Course on STIs Case Management Skills
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่บุคลากร
ทีเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 10 วัน
เนือหาหลักสู ตร ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รับความรู ้เกียวกับสถานการณ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ลัก ษณะทัวไป อาการทางคลิ นิก วิธี ก ารตรวจวินิจฉัย และการรั ก ษาโรคติ ดต่ อทางเพศสั ม พันธ์ ต่า งๆ
รวมทังการติดเชือเอชไอวี ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้สังเกตวิธีการให้บริ การ และมีส่วนร่ วมในการตรวจรักษา
ผูป้ ่ วยจริ ง ในคลิ นิก โรคติ ดต่อทางเพศสั ม พันธ์ และห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร และยัง ได้ศึ ก ษาจากโมเดลอุ ป กรณ์
ตัวอย่างด้วย
วิธีการทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึ กปฏิ บตั ิงานในการ
ตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วยโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในคลิ นิก การฝึ กตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ และการสังเกต
อาการจากผูป้ ่ วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในคลินิก การสังเกตกิจกรรม out reach ในกลุ่มพนักงานบริ การ
ทังชายและหญิง การสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานบริ การทังชายและหญิงเพือเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและการป้ องกันตนเอง
จากโรคติ ดต่อทางเพศสั ม พันธ์ และโรคเอดส์ การศึ ก ษาดู งานในคลิ นิก โรคติ ดต่อทางเพศสั ม พันธ์ ท งั
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิน
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5. International Training Course on STIs/HIV Laboratory Diagnosis
วัตถุประสงค์ เพือเสริ มสร้ างความรู ้ และทักษะในการปฏิ บตั ิงานในห้องตรวจชันสู ตรสําหรับนัก
เทคนิ คการแพทย์ และแพทย์ผใู ้ ห้การดูแลรักษาและวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชือ
เอชไอวี
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 10 วัน
เนือหาหลักสู ตร เนื องจากหลักสู ตรเน้นการฝึ กปฏิ บตั ิ จึงรับผูเ้ ข้ารับการอบรมจํานวนไม่มากนัก
โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับฟังและแลกเปลียนความรู ้ทีเกียวข้องแล้ว ยังจะได้ฝึกปฏิบตั ิเกียวกับ
วิธีการตรวจ ในการทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการแต่ละชนิ ด ภายใต้การแนะนําและการดูแลใกล้ชิดจากคณะ
วิทยากร และอาจารย์ในกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักโรคเอดส์ฯ เพือถ่ายทอดความรู ้ ความชํานาญ
ในการปฏิบตั ิงานให้แก่ผเู ้ ข้าอบรม
วิ ธี ก ารที ใช้ ในการถ่ า ยทอดความรู้ ได้ แ ก่ การบรรยาย การอภิ ป ราย และการฝึ กทดลอง
ห้องปฏิบตั ิการ ภายใต้คาํ แนะนําของวิทยากร
6. International Training Course on Management of Long-term Adherence to ART
วัตถุประสงค์ เพือให้ผรู ้ ับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับหลักการและแนวคิดเกี ยวกับการ
ส่ ง เสริ ม การรั บ ประทานยาต้า นไวรั ส อย่า งต่อ เนื องและสมําเสมอ (Adherence) และสามารถจัดเตรี ย ม
ยุทธศาสตร์ กลวิธีการดําเนิ นงาน รวมทังเครื องมือในการกํากับติดตาม และประเมิน Adherence ระยะยาว
ได้อย่างเหมาะสม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 วัน
เนือหาหลักสู ตร ความรู ้ พืนฐานเกียวกับไวรัสเอชไอวี กลไกการติดเชื อ ข้อมูลพืนฐานของยาต้าน
ไวรัส การตรวจวินิจฉัย และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสชนิ ดทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งทีเรี ยกว่า Highly Active
Antiretroviral Therapy (HAART) ปั จจัยสําคัญทีจะทําให้การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สุ ด การติ ด ตามการรั บ ประทานยาต้า นไวรั ส อย่า งถู ก ต้อง และการส่ ง เสริ ม การรั บ ประทานยาอย่า ง
สมําเสมอและต่อเนื อง (Good adherence) และแนวทางการให้การปรึ กษาเพือส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับการรักษาให้
ความร่ วมใจในการรักษาอย่างครบถ้วน ตลอดจนรับทราบถึงเทคโนโลยี และอุปกรณ์ เพือช่วยในการกํากับ
ติดตามการรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาดูงานด้านการบริ หารจัดการการส่ งเสริ มการรับประทานยา
ต้า นไวรั ส อย่า งต่อเนื องและสมําเสมอ การศึ ก ษาตัวอย่า งเครื องมื อที ใช้ใ นการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด Good
Adherence
วิธีการทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลียนประสบการณ์
การทํางาน การนําเสนอการทํางานจริ งของแต่ละประเทศ การศึกษาดูงานทีโรงพยาบาลระดับจังหวัด เพือดู
การส่ งเสริ มการรับประทานยาอย่างสมําเสมอและต่อเนือง การศึกษาตัวอย่างเครื องมือทีใช้ในการส่ งเสริ มให้
เกิด Good Adherence
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7. International Training Course on Prevention of HIV and STIs Sexually Transmission in Special
Target Population Groups
วัตถุประสงค์ เพือเพิมเติมความรู ้เกียวกับสถานการณ์ดา้ นโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มประชากรเป้ าหมายพิเศษ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่ น และกลุ่มหญิงบริ การทางเพศ เพิมพูนความรู ้ความเข้าใจ
ในปั จจัยหลัก ทีเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการดําเนิ นงานป้ องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเพือพัฒนาศักยภาพการดําเนิ นงานและบริ หารจัดการการป้ องกันและควบคุ มโรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ทีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชากรเป้ าหมายพิเศษ ได้แก่กลุ่มวัยรุ่ น และกลุ่ม
หญิงบริ การทางเพศ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 วัน
เนือหาหลักสู ตร ประกอบด้วย กลยุทธการป้ องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ป้ องกัน ควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มพนักงานบริ การหญิง การส่ งเสริ มการใช้
ถุงยางอนามัย การให้บริ การปรึ กษาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจ การจัดบริ การที
เป็ นมิตร เพศศึกษาและทักษะชีวติ ในโรงเรี ยน การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการการป้ องกันโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การประเมินผลการดําเนินงาน
วิธีการทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การนําเสนอสถานการณ์ โรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์จากผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม การอภิปรายแลกเปลียนประสบการณ์ การอภิปรายกลุ่ม
การเยียมชม การศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริ การป้ องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การ
เยียมชมการจัดบริ การทีเป็ นมิตร
8. International Training Course on Comprehensive Pediatric HIV/AIDS Care Management
วัตถุประสงค์ เพือนําเสนอความรู ้และประสบการณ์ทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการการดูแลเด็กติด
เชือเอชไอวี/เอดส์ อย่างครอบคลุม เพือแบ่งปั นประสบการณ์ของทีมสหสาขาวิชาชี พทีประสบความสําเร็ จ
ในการบริ หารจัดการการดูแลเด็กติดเชื อเอชไอวี/เอดส์ เพือให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาแผนการดําเนิ นงาน
สําหรับการบริ หารจัดการการดูแลเด็กติดเชือเอชไอวี / เอดส์ ในบริ บทประเทศตน โดยใช้ความรู ้ทีเรี ยนรู ้จาก
การฝึ กอบรม และนําความรู ้ไปปรับใช้ในบริ บทประเทศของตน
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 วัน
เนือหาหลักสู ตร สถานการณ์ปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเด็ก การเรี ยนรู ้ตวั อย่าง Comprehensive pediatric
HIV care model ระบบบริ การสุ ขภาพในประเทศไทย Benefit Package สําหรับเด็กติดเชือเอชไอวี การ
ติดตามประเมินผล การศึกษาดูงานในคลินิกเด็ก
วิธีการทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลียนประสบการณ์
การทํางาน การนําเสนอการทํางานจริ งของแต่ละประเทศ การศึกษาดูงานทีโรงพยาบาลระดับจังหวัดและ
โรงพยาบาลชุมชน เพือดูการจัดบริ การแก่เด็กติดเชือเอชไอวี
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9. International training course on Comprehensive Management for Adolescent living with HIV
วัตถุประสงค์ เพือถ่ายทอดองค์ความรู ้เกียวกับการบริ หารจัดการการดูแลวัยรุ่ นทีติดเชือเอชไอวี และ
แลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยและนานาชาติในการบริ หารจัดการการดูแลวัยรุ่ นทีติดเชือเอช
ไอวี เพือให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาแผนการดําเนิ นงานสําหรับการบริ หารจัดการการดูแลวัยรุ่ นทีติดเชื อ
เอชไอวี / เอดส์ ในบริ บทประเทศตน โดยใช้ความรู ้ทีเรี ยนรู ้ จากการฝึ กอบรม และนําความรู ้ไปปรับใช้ใน
บริ บทประเทศของตน
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 วัน
เนือหาหลักสู ตร การค้นหาผูป้ ่ วยและการจัดบริ การทีเป็ นมิตร การจัดการทางคลินิกสําหรับผูร้ ับยา
ต้านไวรัส และการรับการรักษาอย่างต่อเนื อง การดูแลทางด้านจิตใจสังคม การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการติด
เชื อเอชไอวี การให้บริ การปรึ กษา และการดูแลแบบองค์รวมในการเปลี ยนจากคลิ นิกวัยรุ่ นไปเป็ นคลิ นิก
ผูใ้ หญ่
วิธีการทีใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การบรรยายความรู ้และทฤษฎี
และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนโดยการแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี ยนประสบการณ์
การดําเนินงานของแต่ละคน การศึกษาดูงานด้านการดูแลวัยรุ่ นทีติดเชือเอชไอวี
3. พัฒนาความร่ วมมือกับหน่ วยงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ได้ติดต่อ เชิญชวน และขอรับการสนับสนุ นจากหน่วยงานผูใ้ ห้ทุน เพือ
พิจารณาให้การสนับสนุน และผูเ้ ชียวชาญในการพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆ
โดยการประสานงานดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม ฯ
4. ดําเนินการจัดการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ได้มีการจัดการฝึ กอบรม และการศึกษาดูงานด้านเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื อง หลังจากทีมีการพัฒนาหลักสู ตร การติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานผูใ้ ห้
ทุน การเชิ ญวิทยากรผูเ้ ชี ยวชาญ การติดต่อเชิ ญผูเ้ ข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสู ตร จากประเทศต่าง ๆ
โดยทุกหลักสู ตรจะต้องมีบุคลากรภายในประเทศเข้าร่ วมเป็ นผูร้ ับการฝึ กอบรมด้วยเสมอ อย่างน้อย 1 – 2
คน เพือได้มีโอกาสศึกษาเรี ยนรู ้การดําเนิ นงานจากประเทศอืน ทังนี ในระหว่างการจัดการฝึ กอบรม ศูนย์
ฝึ กอบรมนานาชาติฯ มีหน้าทีในการจัดการอบรมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย เป็ นไปตามกําหนดการ ผู ้
เข้ารับการอบรมได้รับความรู ้ และทักษะต่าง ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ และอํานวยความสะดวกในการใช้
ชีวติ ระหว่างการอบรม
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5. จัดทําเว็บไซด์ เพือเผยแพร่ ข้อมูล
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ได้จดั ทําเว็บไซด์ http://itcthai.ddc.moph.go.th เพือใช้เผยแพร่ ขอ้ มู ล
ข่าวสารในการจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน และแจ้งข้อมูลเกี ยวกับกําหนดการ และเนื อหา
โดยย่อของหลักสู ตร รวมทังยังเป็ นช่องทางในการติดต่อสื อสารกับเครื อข่ายวิทยากร และเครื อข่ายผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนเนือหา และผลการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ รวมทังการศึกษาดู
งานทีได้จดั เสร็ จสิ นแล้ว
6. การพัฒนาฐานข้ อมูลของหน่ วยงาน/องค์ กรทีดําเนินงานด้ านเอดส์ ในเอเชี ยและแปซิฟิก
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ได้ทบทวน และรวบรวมรายชื อองค์กรระหว่างประเทศด้านโรคเอดส์
ในสาขาต่าง ๆ โดยติดต่อประสานงานกับผูเ้ ชี ยวชาญและคนทํางานเอดส์ ผ่านช่องทาง email เป็ นหลัก โดย
ฐานข้อมูลดังกล่าว จะใช้ประโยชน์ในการสื บค้นข้อมูล พิจารณาผูร้ ั บทุ น ประชาสัมพันธ์ การอบรมและ
การศึกษาดูงานต่อไป
7. การควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ จัดทําแผนงาน และแผนปฏิ บตั ิ งานโดยกํา หนดให้มีการติ ดตามและ
ประเมิ นผลการฝึ กอบรม และการศึ ก ษาดู ง าน ด้วยการประเมิ นผูเ้ ข้ารั บการอบรมก่อนและหลังรั บการ
ฝึ กอบรมในทุกหลักสู ตร นอกจากนี ยังมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ จากการเข้าฝึ กอบรมอย่างต่อเนื อง
โดยติดตามผูเ้ ข้ารับการอบรมว่าสามารถนําองค์ความรู ้ และทักษะทีได้รับจากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิได้จริ ง
หรื อไม่ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือนํามาพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และเป็ นหลักสู ตรที
เมือเข้าฝึ กอบรมแล้วสามารถนําไปใช้ดาํ เนิ นงานป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปั ญหาการติดเชือเอชไอวี วัณ
โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริ ง
ผลการดําเนินงานของศูนย์ ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ
ในช่วงระหว่างปี 2548 – 2559 ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ สามารถจัดการฝึ กอบรม และการศึกษา
ดูงานในหลักสู ตรต่าง ๆ ซึ งพัฒนาโดยศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ โดยมีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และระยะเวลาที
จัด แหล่งทุน ดังรายละเอียดในภาคผนวก 3 และ 4
ปัญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาและอุปสรรคทีสําคัญในการดําเนิ นการโครงการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ด้านโรคเอดส์ วัณ
โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทีสําคัญได้แก่
1. การปรั บเปลี ยนแนวคิ ดในการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรนานาชาติ ในลัก ษณะการเป็ นหน่ วย
ฝึ กอบรมโดยเฉพาะ จากแต่เดิ มทีการฝึ กอบรมในระดับนานาชาติ โดยหน่ วยงานในสังกัดกรม ฯ มักเป็ น
แบบเฉพาะกิจ และอาศัยวิทยากรทีมีความเชียวชาญในลักษณะเป็ นตัวบุคคล จึงไม่มีการสังสมองค์ความรู ้
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และประสบการณ์ ในการฝึ กอบรมระดับนานาชาติแต่อย่างใด ดังนันในช่วงแรกของการดําเนิ นงาน จึงมี
บุคลากรหลายฝ่ ายทีไม่เข้าใจในแนวคิดและเหตุผลในการจัดตังศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติขึน และส่ งผลให้
ไม่ได้รับการสนับสนุ นจากฝ่ ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเต็มที อย่างไรก็ตาม เมือมีการดําเนิ นงานโครงการ
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ไปได้ระยะหนึ ง บุคลากรภายใน สอวพ. และหน่วยงานอืนทีมีบุคลากรซึ งเป็ นผู ้
มี ค วามรู ้ ความเชี ยวชาญ และเป็ นวิ ท ยากรต่ า งก็ ใ ห้ส นับ สนุ น ในการพัฒ นาหลัก สู ตร เข้า ร่ ว มในการ
เตรี ยมการสอน และเป็ นวิทยากรให้เป็ นอย่างดี ทังนี เนื องด้วยเห็นผลสําเร็ จของการดําเนิ นงานในลักษณะ
เป็ นศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ทีมีการสังสมองค์ความรู ้ ในการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทังในประเทศ และจากต่างประเทศให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน และ
การจัดการโครงการเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ และเกิดเครื อข่ายวิทยากร
และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทังภายในประเทศ และต่างประเทศ
2. การติดต่อประสานงานกับแหล่งทุน เพือสนับสนุ นการดําเนิ นงานของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ
และในการจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรมต่าง ๆ แม้วา่ จะมีหน่วยงานผูใ้ ห้ทุนทีมีความพร้อมในการสนับสนุ นอยู่
เป็ นจํา นวนมาก แต่ หน่ วยงานผูใ้ ห้ทุ นเหล่ า นี ไม่มี แนวทางการสนับ สนุ นอย่า งต่อเนื อง และมัก ให้ก าร
สนับสนุ นเฉพาะหลักสู ตรทีสนใจเท่านัน ทําให้การดําเนิ นงานของศูนย์ฝึกอบรมนานชาติ ฯ ไม่สามารถ
วางแผนระยะยาวได้ และต้องใช้เวลาในการติดต่อกับหน่วยงานผูใ้ ห้ทุนค่อนข้างมาก
3. ในการจัดการอบรมแต่ละหลักสู ตร มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนและ
หลังการอบรม พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมล้วนมีความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานทีได้รับจากหลักสู ตรการ
อบรมเพิมมากขึนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กีหลักสู ตรทีสามารถวางแผนติดตามประเมินผลใน
เชิ งผลกระทบทีสามารถนําไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง และผลต่อการป้ องกันควบคุมโรคทีดีหรื อมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิมขึน
ข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการดําเนิ นงานของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ในระยะยาว ควรมี การปรับปรุ งใน
ประเด็น ดังต่อไปนี
1. ควรมีการสนับสนุ นงบประมาณพืนฐานสําหรับการดําเนิ นงานของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ
เช่ น การสนับ สนุ นด้า นบุ ค ลากรในการปฏิ บ ตั ิ งานของศูนย์ฝึ กอบรมนานาชาติ ฯ การพัฒนาหลัก สู ตร
ฝึ กอบรม และการจัดการฝึ กอบรมและการศึกษาดูงานทีจําเป็ น เพือเสริ มความเข้มแข็งในการดําเนิ นงาน
ของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ขณะเดี ยวกันศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ยังคงติดต่อกับหน่ วยงานผูใ้ ห้ทุน
สนับสนุนต่อไปในการพัฒนาหลักสู ตร และจัดการฝึ กอบรมและการศึกษาดูงานในหลักสู ตรต่าง ๆ ต่อไป
2. ควรมีการพัฒนาแผนงานการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื อง โดยการวิเคราะห์ความต้องการฝึ กอบรมจาก
หน่วยงานทังในและต่างประเทศ เพือพิจารณาวางแผนการพัฒนาหลักสู ตรทีเป็ นประโยชน์สอดคล้องกับ
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ความต้องการพัฒนาปรั บปรุ งการป้ องกัน ควบคุ ม และแก้ไขปั ญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
3. ควรวางแผนการติดตามประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและการศึกษาดูงาน เพือวัดผลกระทบว่า
ผูเ้ ข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถนําความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะทีได้จากการอบรมและศึกษา
ดูงานไปปฏิ บตั ิงานได้จริ ง และมีผลทําให้การดําเนิ นงานในส่ วนทีเกี ยวข้องได้ดีขึน หรื อมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ มขึ นได้จ ริ ง หรื อ ไม่ เพื อให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ย้อนกลับ สํ า หรั บ นํา มาปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร แผนงาน และการ
ดําเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ได้อย่างต่อเนือง
4. ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ ทีได้รับการพัฒนาและจัดตังขึนภายใต้ สอวพ. ได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศทีทํางานด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเป็ นเสมือน
สัญลักษณ์ของการเป็ นศูนย์กลางในภูมิภาคของการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโครงการ
ป้ องกัน ควบคุ ม และแก้ไขปั ญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคนี จึงเป็ นการสร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทย ในลักษณะได้การยอมรับจากนานาชาติวา่ ประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการดําเนินงานป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปั ญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้ดี ได้รับการยอมรั บจากประเทศอืน ๆ ดังนันหากจะพัฒนาให้ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ
เติบโตมากขึน และเป็ นทีรู ้จกั อย่างกว้างขวางต่อไป ควรมีการพัฒนาให้ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ นีสามารถ
ขยายการดําเนิ นงานให้รองรับการจัดฝึ กอบรมโรคหรื อสาขาวิชาอืน ๆ และสนับสนุ นให้มีการจัดตังเป็ น
หน่วยงานพิเศษ สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานให้ในระยะแรก เพือให้ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ สามารถ
พึงพาตนเองได้ในอนาคต
บทสรุป
สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ดาํ เนิ นโครงการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ
ด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ มาตังแต่ปี 2548 มาจนถึ งปั จจุ บนั โดยในช่ วงปี
2548 – 2559 สามารถพัฒนาเครื อข่ายผูเ้ ชี ยวชาญภายในประเทศ และจากองค์กรต่างประเทศ เพือพัฒนา
หลักสู ตรการฝึ กอบรม และการศึ กษาดู งาน และพัฒนาความร่ วมมื อกับหน่ วยงานสนับสนุ นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในระดับนานาชาติ โดยในระหว่างปี 2548 – 2559 สามารถประสานงานผูเ้ ชี ยวชาญเข้า
ร่ วมในเครื อข่ายได้จาํ นวน 260 คน และในหลักสู ตรทีได้รับการพัฒนาขึนโดยศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการร่ วมกับวิทยากรผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 9 หลักสู ตร และได้จดั อบรมในระดับนานาชาติรวม -31
ครัง
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การดํา เนิ นงานของศู นย์ฝึ กอบรมนานาชาติ ฯ นี ได้พฒั นาให้เกิ ดการรวบรวมและสะสมองค์
ความรู ้ จนนํา ไปส่ ง การจัดทํา หลัก สู ตรการฝึ กอบรมนานาชาติ อย่า งเป็ นระบบ ซึ งนอกจากจะเป็ นการ
สนับสนุ นทางวิชาการโดยมุ่งหวังให้เกิดการดําเนิ นงานป้ องกัน ควบคุ ม และแก้ไขปั ญหาเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทีดีและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนมาก ยังเป็ นการยกระดับให้ประเทศไทยได้รับ
การยอมรับในขีดความสามารถด้านการป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปั ญหาโรคต่าง ๆ เหล่านีได้เป็ นอย่างดี
อีกด้วย
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ภาคผนวก 1
HIV/AIDS Related
Training Needs Assessment

HIV/AIDS Related Training Needs Assessment
International Training Center on AIDS, TB and STIs (ITC),
Bureau of AIDS,TB and STIs,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
*************************************
This assessment aims to identify training needs of persons who have involved in HIV
and AIDS.
Organization’s Name:
Type of your organization:  Government agency  NGOs  Other (specify):
Country
1.

Please choose the category that best describes your role or responsibility:
Responsibility (choose only one)

 National AIDS programme  Provincial/sub-national programme  Health care facility
 Community-based programme  Private sector

 Technical assistance

 Other (specify):
Role (choose only one)
 Physician/Doctor

 Nurse

 Pharmacist

 Counselor
 Social worker
 Laboratory technician
 Programme coordinator/manager  Programme officer  Technical
officer/Academic advisor
 Other (specify):
2. How long have you been working on/involved in HIV and AIDS?
 0 - 5 years  5 - 10 years

 10 - 20 years

 > 20 years

3. The following courses are currently offered scholarship and organize by ITC. Please
identify which course you or your staff would be interested. (Choose one or more)
 Management of Long-Term Adherence to ART
 Management of ART programme for national and local programme managers
 Prevention of HIV and STIs through sexual transmission in special target
population groups
 Programme management of prevention of mother-to-child HIV transmission
(PMTCT)
 STIs laboratory diagnosis
 STIs case management skills
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4. ITC would like to expand more topics of training. Please choose any (one or more)
topics which you or your staff need. The following are course subjects (bold) and related
subjects as an initial list.
Kindly add any subjects under any existing subject(s) you think would be appropriate.
A) HIV/STIs Prevention in Key Populations
□ MSM

□ Sex worker

□ Migrant worker

□ Prisoner

□ Pregnant woman □ Children/Youth

□ Injecting drug user
□ Others (specify)

B) HIV Treatment and Care
□ Antiretroviral therapies

□ Adherence issues

□ Nutrition

□ Clinical manifestations

□ Opportunistic Infections

□ Co-morbidities

□ Quality improvement

□ Diagnostic tests

□ Laboratory monitoring

□ Psychological care
discrimination

□ Cultural competency

□ Stigma and

□ Post-exposure prophylaxis □ Others (specify)

C) HIV and AIDS counseling

D) Positive prevention

E) Programme monitoring and evaluation

5. Using the above list (A, B, C, D, E); please rank the top three topics that are the highest
training priorities.
1.

2.

3.

6. What length of a training programme do you prefer to participate in?
□ One week □ Two weeks □ Three weeks □ One month □ Duration is not a factor □ Others
7. What are your TOP THREE (3) most preferred ways of learning
□ Case discussion
□ Small group discussion
□ Panel discussion
□ Clinical practicum □ Skill-building session

□ Lecture/presentation

□ Site visit

□ Other: (specify)

□ Role play/Simulation
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If you are interested in ITC’s training programmes, please provide your contact
information
Name&family name:

Title:

Organization’s name:
Contract address:
Zip
number:

Country

City
Phone number:

E-mail address:

Thank you for taking your time to complete this questionnaire.

The International Training Center on AIDS, TB and STIs,
Bureau of AIDS, TB and STIs,
Department of Disease Control,
Ministry of Public Health, Thailand
Tel.: (662) 590 3362, (662) 591 8411-2 ext. 142
Fax: (662) 590 3362
Email: training@itcthai.org
Website: www.itcthai.ddc.moph.go.th
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State
Fax

ภาคผนวก 2
แบบสํ ารวจความต้ องการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานเอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
ในระหว่ างการประชุมสมัชชานานาชาติเรือง
โรคเอดส์ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครังที 11

แบบสํ ารวจความต้ องการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานเอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
ในระหว่ างการประชุมสมัชชานานาชาติเรืองโรคเอดส์ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก ครังที 11
(ICAAP 11)
ตามที สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จดั นิ ทรรศการแสดงผลการ
ดําเนิ นงานด้านเอดส์ ของประเทศไทย เพือให้บรรลุถึงเป้ าหมาย Getting to 3 zeroes ในการประชุ ม ICAAP
11 ณ ศูนย์การประชุ มแห่ งชาติ สิริกิติ ซึ งในระหว่างการจัดนิ ทรรศการได้มีการแจกแบบสอบถาม เพือ
ประเมินความต้องการพัฒนาศักยภาพการดําเนิ นงานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมือระหว่างวันที
20-22 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามทังสิ นจํานวน 213 คน มีผลการสํารวจดังนี
ตารางที 1 ประเภทขององค์ กร (Type of your organization)
องค์ กร

จํานวน

ร้ อยละ

หน่วยงานของรัฐ

91

42.7

องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์

84

39.4

หน่วยงานอืน ๆ

29

13.1

- องค์กรชุมชน

2

- องค์กรภาคประชาสังคม

2

- องค์กรระหว่างประเทศ

2

- องค์กรศาสนา

2

- ผูส้ ื อข่าว

1

- ภาคธุ รกิจเอกชน

1

- เครื อข่ายผูต้ ิดเชือเอชไอวี

1

- นักวิจยั

1

- อาสาสมัครชุมชน

1

- ไม่ระบุ

15

ไม่ตอบข้อคําถามนี

10

4.7

213

100

รวม
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จากการสํารวจในเรื องประเภทองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม 91 คน
(ร้อยละ 42.7) ทํางานในหน่วยงานของรัฐ รองลงมาคือ องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ 84 คน (ร้อย
ละ 39.4) และหน่ วยงานอืน ๆ 29 คน (ร้ อยละ 13.8) เช่ นองค์กรชุ มชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ระหว่างประเทศฯลฯ และไม่ตอบข้อคําถามนี 10 คน (ร้อยละ 4.7)
ตารางที 2 ประเทศ (Country)
ประเทศ

จํานวน

ร้ อยละ

ไทย

82

38.5

พม่า

21

9.9

อินเดีย

16

7.5

กัมพูชา

12

5.6

เวียดนาม

12

5.6

ลาว

11

5.2

บังคลาเทศ

10

4.7

อินโดนี เซี ย

8

3.8

มาเลเซี ย

6

2.8

ปากีสถาน

6

2.8

เนปาล

5

2.4

Other
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8.5

Missing

6

2.8

213

100

รวม

การสํารวจครังนีมีผตู ้ อบแบบสอบถามจาก 23 ประเทศ ส่ วนใหญ่มาจากประเทศไทย 82 คน (ร้อย
ละ 38.5) รองลงมาคือ ประเทศพม่า 21 คน (ร้อยละ 9.9) ประเทศอินเดีย 16 คน (ร้อยละ 7.5) ประเทศกัมพูชา
และประเทศเวียดนาม ประเทศละ 12 คน (ร้อยละ 5.6) ประเทศลาว 11 คน (ร้อยละ 5.2) ประเทศบังคลาเทศ
10 คน (ร้ อยละ 4.7) ประเทศอิ นโดนี เซี ย 8 คน (ร้ อยละ3.8) ประเทศมาเลเซี ย และประเทศปากี ส ถาน
ประเทศละ 6 คน (ร้อยละ 2.8) ประเทศเนปาล 5 คน(ร้อยละ 2.4) และอืน ๆ เช่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศ
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ญีปุ่ น ประเทศภูฏาน ประเทศฟิ จิ ประเทศไมโครนี เซี ย ประเทศเกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศ
สิ งคโปร์ ประเทศศรี ลงั กา ไตหวัน สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
ตารางที 3 ลักษณะของงาน (Responsibility)
ลักษณะของงาน

จํานวน

ร้ อยละ

แผนงานเอดส์ ระดับชาติ

71

33.3

แผนงานชุมชน

61

28.6

สถานบริ การสุ ขภาพ

31

14.6

แผนงานระดับจังหวัด/อําเภอ

22

10.3

ภาคธุ รกิจเอกชน

14

6.6

อืน ๆ (ระบุ)

9

4.2

- องค์กรศาสนา

3

- วิจยั

2

- สื อ/นักหนังสื อพิมพ์

1

- ผูบ้ ริ หาร

1

- ไม่ระบุ

2

ไม่ตอบ

5
213

รวม

2.3
100

ลักษณะงานของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบแผนงานเอดส์ ระดับชาติ 71
คน (ร้ อยละ 33.3) รองลงมาคือ หน่วยงานด้านชุ มชน 61 คน (ร้ อยละ 28.6) หน่ วยงานด้านสถานบริ การ
สุ ขภาพ 31 คน (ร้อยละ 14.6) หน่วยงานรับผิดชอบแผนงานระดับจังหวัด/อําเภอ 22 คน (ร้อยละ 10.3) ภาค
ธุ รกิ จเอกชน 14 คน (ร้ อยละ 6.6) และอื น ๆ 9 คน (ร้ อยละ 4.2) เช่ น องค์กรศาสนา วิจยั
สื อ/
นักหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
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ตารางที 4 อาชี พ (Occupation)
Topic

Frequency

Percentage

ผูป้ ระสานงาน/ผูจ้ ดั การแผนงาน/โครงการ

44

20.7

แพทย์

31

14.6

นักสังคมสงเคราะห์

30

14.1

พยาบาล

22

10.3

เจ้าหน้าทีโครงการ

22

10.3

นักวิชาการ

18

8.5

ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา

16

7.5

นักเทคนิคการแพทย์

6

2.8

เภสัชกร

2

0.9

อืน ๆ

17

8.0

ไม่ตอบ

5

2.3

213

100

Total

จากข้อมูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทํางานในตําแหน่ง ผูป้ ระสานงาน/ผูจ้ ดั การแผนงาน มากทีสุ ด
จํานวน 44 คน (ร้อยละ 20.7) รองลงมา คือ แพทย์ 31 คน (ร้อยละ14.6) นักสังคมสงเคราะห์ 30 คน (ร้อย
ละ 14.1) พยาบาล และเจ้าหน้าทีโครงการ อาชี พละ 22 คน (ร้อยละ 10.3) นักวิชาการ 18 คน (ร้อยละ 8.5)
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา 16 คน (ร้อยละ 7.5) และอืน ๆ 17 คน (ร้อยละ 8.0) เช่น นักวิจยั นักบวช ผูบ้ ริ หาร ฯลฯ
ตารางที 5 อายุการทํางานด้ านเอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ (How long have been working on/
involved in HIV/AIDS and STIs)
จํานวนปี

จํานวน

ร้ อยละ

0 - 5 ปี

56

26.3

5 - 10 ปี

84

39.4

10 - 20 ปี

56

26.3

มากกว่า 20 ปี

17

8.0

213

100

Total
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุการทํางานด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าง 5 - 10 ปี
จํานวน 84 คน (ร้อยละ 39.4) รองลงมา 0-5 ปี และ 10-20 ปี อย่างละ 56 คน (ร้อยละ 26.3) และ มากกว่า 20
ปี ขึนไป 17 คน (ร้อยละ 8.0%) ตามลําดับ
ด้ านเนือหา
ตารางที 6 ความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่ อหลักสู ตรของศูนย์ ฝึกอบรมนานาชาติ ฯ (ITC)
Couse
 Prevention of HIV and STIs through sexual
transmission in special target population groups
 Management of Long-Term Adherence to ART
 Management of ART program for National and local
program Managers
 PMTCT
 Comprehensive Pediatric HIV/AIDS Care Program
management
 STIs case management skills
 STIs laboratory diagnosis

Frequency
(213)

Percentage

115

54.0

83

39.0

66

31.0

58

27.2

58

27.2

44
27

20.7
12.7

จากการสํารวจความสนใจของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 213 คน ต่อหลักสู ตรของศูนย์ฝึกอบรม
นานาชาติ ฯ (ITC) สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 7 หลักสู ตร พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนในต่อหลักสู ตร Prevention of HIV and STIs through sexual
transmission in special target population groups มากทีสุ ด จํานวน 115 คน (ร้อยละ 54.0) รองลงมาคือ
หลักสู ตร Management of Long-Term Adherence to ART 83 คน (ร้อยละ 39.0), หลักสู ตร Management of
ART program for National and local program Managers 66 คน (ร้อยละ 31.0) หลักสู ตร PMTCT และ
หลักสู ตร Comprehensive Pediatric HIV/AIDS Care Program management หลักสู ตรละ 58 คน (ร้อยละ
27.2), หลักสู ตร STIs case management skills 44 คน (ร้ อยละ 20.7) และ หลักสู ตร STIs laboratory
diagnosis 27 คน (ร้อยละ 12.7) ตามลําดับ
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ตารางที 7 ความสนใจต่ อประเด็นการอบรมในอนาคต (The topic which respondent need further
strengthening.)
Topic

Frequency (213)

HIV/STIs Prevention in Key Populations

Percentage

203

95.3

Children/Youth

105

49.3

Sex worker

104

48.8

MSM

103

48.4

Migrant worker

81

38

Injecting drug user

58

27.2

Pregnant woman

54

25.4

Prisoner

32

15

184
82

86.4
38.5

Stigma and discrimination

80

37.6

Psychological care

62

29.1

Quality improvement

61

28.6

Adherence issues
Nutrition

60
41

28.2
19.2

Opportunistic Infections

41

19.2

Diagnostic tests

38

17.8

Post-exposure prophylaxis

31

14.6

Clinical manifestations

28

13.1

Co-morbidities
Laboratory monitoring
HIV and AIDS counseling
Positive Prevention

19
19
104
102

8.9
8.9
48.8
47.9

Treatment as Prevention

93

43.7

Programme monitoring and evaluation

94

44.1

HIV Treatment and Care
Antiretroviral therapies
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จากผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 213 คน ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในหัวข้อ HIV/STIs Prevention in
Key Populations เป็ นอันดับที 1 จํานวน 203 คน (ร้อยละ 95.3) โดยให้ความสนใจในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จํานวน 105 คน (ร้อยละ 49.3) รองลงมาคือ Sex worker 104 คน (ร้อยละ 48.8) MSM 103 คน (ร้อยละ
48.4) Migrant worker 81 คน (ร้อยละ 38.0) Injecting drug user 58 คน (ร้อยละ 27.2) Pregnant woman 54
คน (ร้อยละ 25.4) และ Prisoner 32 คน (ร้อยละ 15.0)
อันดับที 2 คือ หัวข้อ HIV Treatment and Care โดยให้ความสนใจหัวข้อย่อยเรื อง Antiretroviral
therapies มากทีสุ ด 82 คน (ร้ อยละ 38.5) รองลงมาคือ Stigma and discrimination 80 คน (ร้ อยละ 37.6)
Psychological care 62 คน (ร้อยละ 29.1) Quality improvement 61 คน (ร้อยละ 28.6) Adherence issues 60
คน (ร้อยละ 28.2) Nutrition และ Opportunistic Infections เรื องละ 41 คน (ร้อยละ 19.2) Diagnostic tests 38
คน (ร้อยละ 17.8) Post-exposure prophylaxis 31 คน (ร้อยละ 14.6) Clinical manifestations 28 คน (ร้อยละ
13.1) Co-morbidities และ Laboratory monitoring เรื องละ 19 คน (ร้อยละ 8.9)
อันดับที 3 คือ หัวข้อ HIV and AIDS counseling จํานวน 104 คน ร้อยละ 48.8 และอืน ๆ คือ หัวข้อ
Positive Prevention 102 คน (ร้อยละ 47.9) หัวข้อ Treatment as Prevention 93 คน (ร้อยละ 43.7) และ หัวข้อ
Programme monitoring and evaluation 94 คน (ร้อยละ 44.1)
ตารางที 8 รู ปแบบของการฝึ กอบรม
รู ปแบบของการฝึ กอบรม

อันดับที 1

อันดับที 2 อันดับที 3

X

ร้ อยละ

Skills building session

26

40

27

31.0

18.7

Small group discussion

29

35

26

30.0

18.1

Case discussion

41

23

17

27.0

16.3

Site visit

16

14

33

21.0

12.7

Lecture/presentation

20

21

16

19.0

11.4

Role play/Simulation

9

17

15

13.7

8.2

Panel discussion

7

10

20

12.3

7.4

Clinical practicum

18

6

12

12.0

7.2

จากการสํารวจความสนใจด้านรู ปแบบของการฝึ กอบรมจากผูต้ อบแบบสอบถามในหัวข้อนี จํานวน
166 คน พบว่า วิธีการทีได้รับความสนใจเป็ นอันดับที 1 คือ วิธี Skills building session (ร้อยละ 18.7) อันดับ
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ที 2 คือ วิธี Small group discussion (ร้อยละ 18.1) อันดับที 3 วิธี Case discussion (ร้อยละ 16.3) นอกจากนี
ยังมีกระบวนการอืน ๆ อาทิ เช่น Site visit, Lecture/presentation, Role play/Simulation, Panel discussion
และ Clinical practicum ตามลําดับ
ตารางที 9 แหล่ งทุนสนับสนุนการเข้ าร่ วมการประชุ ม ฯ ทีเคยได้ รับ
Topic

จํานวน

ร้ อยละ

กองทุนโลก
หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ
(UNAIDS, UNDP, ILO,UNFPA)
กระทรวงสาธารรณสุ ข ประเทศไทย

21
17

8.0
6.5

14

5.3

องค์การอนามัยโลก
หน่วยงานภายใต้รัฐบาลสหรัฐ
(TUC, USCDC, USAIDS, UCSF)
กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ

6
6

2.3
2.3

5

1.9

World vision

5

1.9

เครื อข่ายผูต้ ิดเชือเอชไอวี ในภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิก

4

1.5

Pyoe Pin

3

1.1

FHI 360

3

1.1

อืน ๆ

49

18.7

ไม่ระบุ

80

30.5

ผูต้ อบแบบสอบถามบางคนเข้าร่ วมการประชุ มครังนี โดยได้รับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น
กองทุนโลก (ร้อยละ 8.0) หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้แก่ UNAIDS, UNDP, ILO,UNFPA
(ร้ อยละ 6.5) หน่ วยงานภายใต้ประทรวงสาธารณสุ ขของไทย ได้แก่ สํานักงานป้ องกันควบคุ มโรค สํานัก
โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันบําราศนราดูร (ร้อยละ 5.3) องค์การอนามัยโลก
(ร้อยละ 2.3) หน่วยงานภายใต้รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา เช่น TUC, USCDC, USAIDS, UCSF (ร้อยละ 2.3)
กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ (ร้อยละ 1.9) World vision (ร้อยละ 1.9) เครื อข่ายผูต้ ิดเชื อเอชไอวี ใน
ภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก (ร้อยละ 1.5) Pyoe Pin (ร้อยละ 1.1) FHI (ร้อยละ 1.1) และหน่วยงานอืน ๆ เช่น
ACCESS, AIDS Foundation in country, AUAIDS, FAR, KSAP, NAP, Save the children เป็ นต้น
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จากผลการประเมิ น ความต้อ งการการพัฒ นาศัก ยภาพการดํา เนิ น งานเอดส์ / โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์จากหลักสู ตรทีมีอยู่และความสนใจในอนาคต พบว่า กลุ่มเป้ าหมายให้ความสนใจไปในทาง
เดี ยวกัน คื อ เรื องของการป้ องกันเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเสี ยง โดยมีความสนใจใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนมากทีสุ ด นอกจากนี หัวข้อทีให้ความสนใจรองลงมา คือ เรื อง HIV Treatment and Care
โดยมี หัวข้อที ดัรับความสนใจ 3 อันดับแรก คื อ Antiretroviral therapies (ร้ อยละ 38.5), Stigma and
discrimination (ร้อยละ 37.6) และ Psychological care (ร้อยละ29.1)
สําหรับการประชุมสมัชชานานาชาติเรื องโรคเอดส์ ในภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิค ครังที 11 (ICAAP
11 ) มีผเู ้ ข้าร่ วมงานทังสิ น 3,812 คน จาก 75 ประเทศทัวโลก ซึ งการสํารวจความต้องการ ฯ ครังนีมีขอ้ จํากัด
คือ มีการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมชมซุ ้มนิ ทรรศการของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ งอาจจะไม่
สะท้อนความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมทังหมด
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ภาคผนวก 3
Training Courses Organized
by ITC during 2005 - 2016

Training Courses organized by ITC during 2005 -2016
No.
1.

2.

3.
4.

Course
Inter-country Training of Trainers on
TB/HIV

17 – 28
January 2005
(10 Days)
International Training Workshop for 31 January
Management on HIV-AIDS Treatment and 2005 – 11
Care among Health Workers in Greater February 2008
Mekong Basin Countries
(10 Days)
International Training Course on STIs-HIV 4-15 July 2005
Laboratory Diagnosis
(10 Days)
The 2nd inter-country Training of Trainers
21-28
on TB/HIV
February 2006

5.

Workshop on the Post Exposure
Prophylaxis (PEP)

6.

Training Workshop on Modeling for Policy
Analysis and Mobilization of Effective
Responses to Asian Epidemic

7.

Intensive International Training Course on
Management of ART Program for National
and Local Program Managers

8.

Training of Trainers on AIDS Program
Management

No. of
Participants

Venue

Indonesia,
Myanmar, Nepal,
Thailand
Cambodia, China,
Myanmar,
Vietnam, Thailand

14

Bangkok

WHO SEARO

14

Bangkok

JICA

China, Myanmar,
Thailand
Bangladesh,
China, Indonesia,
Lao PDR,
Malaysia,
Vietnam, Thailand
Thailand

7

TICA

22

STIs Cluster,
BATS
TB Cluster

135

TB Cluster

GAP /TUC

Cambodia, China,
Hong Kong, India,
Japan, Nepal,
Vietnam, Thailand
Kenya, Uganda,
Thailand

29

Mahidol
University

FHI/EASTWEST CENTER

9

TB cluster

TICA

Bangladesh,
Bhutan, Indonesia,
Nepal, Maldives,
Sri Lanka,
Thailand

19

Date

27 – 28 March
2006
(2 Days)
24 – 28 April
2006
(5 Days)
4–8
September
2006
(5 Days)
20 – 30 March
2007

Countries

28

Funding
Source

WHO SEARO

WHO SEARO

No.

Course

9.

International Training Course on STIs-HIV
Laboratory Diagnosis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Date

16 – 27 July
2007
(10 Days)
Intensive International Training course on
3–7
Management of ART Program for National September
and Local Program Management
2007
Training of Trainers on AIDS Program
25 – 28
Management (Thailand)
December
2007
International Training Course on
29 April -3
Prevention of HIV and STIs through Sexual May 2009
Transmission in Special Target Population
Groups
International Training Course on STIs/ HIV 21 September
Lab Diagnosis
-2 October
2009
(10 Days)
International Training Course on
26-30 October
Prevention of HIV and STIs through Sexual 2009
Transmission in Special Target Population (5 Days)
International Training Course on
15 – 26
Programme Management of Prevention of February 2010
Mother to Child HIV Transmission
(PMTCT)

International Training Course on Long
Term Management of ART

22 – 26 March
2010
(5 Days)

Countries

No. of
Participants

Venue

Funding
Source

Cambodia, China,
Thailand

5

STIs Cluster,
BATS

Cambodia, Lao
PDR, Myanmar,
Vietnam, Thailand
Thailand

21

Bangkok

Laos PDR and
Thailand

25

Kenya , Tanzania,
Uganda and
Thailand

11

STIs cluster
Bangrak,
Bangkok

Laos PDR and
Thailand

27

Ubonratchath
ani province

TICA/ACMECS

Bangladesh,
Bhutan, Myanmar,
Monkolia,
Pakistan,
Indonesia, Nepal,
Sri-Lanka,
Vietnam, Thailand
Kenya, Ukanda,
Bangladesh,
Madagascar,
Mozambique,
Namibia, Thailand

19

Bangkok,
Chiangrai

TICA/UNICEF

16

Bangkok and
Petchburi

29

21

TICA/
ACEMECS
TICA/ACEMEC
S

Khumsard
BATS/DDC
Hotel,
Kanchanaburi
Nongkhai
TICA/ACMECS
province

TICA/JICA

TICA

No.

Course

17.

Intensive International Training course on
Management of ART Program for National
and Local Program Managers

18.

International Training Course on
Programme Management of Prevention of
Mother to Child HIV Transmission
(PMTCT)

19.

International Training Course on
Comprehensive Pediatric HIV/AIDS Care
Management

20.

Medical Curricula Development and
Training Related to HIV/AIDS for Medical
Schools, Preventive Medicine Residency
and Fellowship Program: Experiences
Sharing from Thailand
International Training Course on Program
Management of Prevention of Mother to
Child HIV Transmission (PMTCT)

21.

No. of
Participants

Venue

Azerbaijan,
Georgia, Republic
of Moldova,
Russia, Thailand,
Uzbekistan,
Ukraine
9 - 18 March
Afghanistan,
2011
Eritrea, Myanmar,
(10 Days)
Mongolia, Nepal,
Vietnam,
Thailand,Timore
Leste, Zimbabwe
1 - 5 August
India, Lao PDR,
2011
Nepal, Pakistan,
(5 Days)
Philippines ,
Romania ,SriLanka, Vietnam,
Thailand, Timore
Leste
9 – 16 January Vietnam
2012
(8 Days)

14

Bangkok

TICA

18

Bangkok,
Chiangrai

TICA/UNICEF

27

Bangkok,
Chiangrai

TICA/UNICEF

10

Bangkok

GAP/Vietnam

15–24
February 2012
(8 Days)

14

Bangkok and
Chiangrai
province

Date

Countries

13 – 17
September
2010
(5 Days)

5 countries from
Myanmar, China,
Cambodia,
Thailand, and
Papua New
Guinea

30

Funding
Source

TICA/GMS

No.

Course

Date

Countries

No. of
Participants

Venue

Funding
Source

22.

International Training Course on
26-30 March
Prevention of HIV and STIs through Sexual 2012
Transmission in Special Target Population (5 Days)
Groups

4 countries from
Cambodia,
Myanmar, Lao
PDR and Thailand

16

The Tawana
Hotel
Bangkok ,
Bangkok

TICA/ACMECS

23.

Regional workshop on strategic information 21-24 August
management of HIV and STI programs
2012
(4 Days)

28

Centara
Duangtawan
Hotel Chiang
Mai , Chiang
Mai

WHO SEARO

24.

International Training Course on STIs/ HIV 21 January - 1
Lab Diagnosis
February 2013
(10Days)

10 countries from
Bangladesh,
Bhutan, India,
Indonesia,
Maldives,
Myanmar ,Nepal
Sri Lanka,
Thailand and
Timor-Leste
5 countries from
Cambodia, Lao
PDR, Myanmar
,Vietnam and
Thailand

10

TICA/ACMECS

25.

International Training Course on the
Management of Antiretroviral Treatment
Program for National and Local Program
Managers

29 April - 3
May 2013
(5 Days)

12

26.

International Training Course on
Comprehensive Pediatric HIV/AIDS Care

27- 31 May
2013
(5 Days)

6 countries from
Cambodia, China,
Lao PDR,
Myanmar ,Vietnam
and Thailand
6 countries from
Cambodia, China,
Lao PDR,
Myanmar ,Vietnam
and Thailand

STIs Cluster
Bangrak
Hospital,
Holiday Inn
Silom
Bangkok,
Bangkok
The Tawana
Bangok hotel,
Bangkok

The Tawana
Bangok hotel,
Bangkok and
Chaing Rai
province

TICA/GMS

31

18

TICA/ACMECS

No.

Course

Date

Countries

27. International Training Course on
24- 28 June.
Management of Long - Term Adherence to 2013
ART
(5 Days)

28.

6 countries from
Cambodia, China,
Lao PDR,
Myanmar ,Vietnam
and Thailand

No. of
Participants

The Tawana
Bangok hotel,
Bangkok and
Chaingrai
province

TICA/GMS

30

Bangkok,
Thailand

GAP/TUC

23

The Tawana
hotel,
Bangkok,
Thailand

UNICEF/Donor
of participants in
their country

Grande
Centre Point
Hotel
Terminal 21,
Bangkok,
Thailand
Narai Hotel,
Bangkok,
Thailand

GAP
Vietnam/TUC

20-24 October Lao PDR
2014
(5 Days)

2–6 February
2015
(5 Days)

Myanmar, Nepal,
Cambodia,
Indonesia and
Thailand

30.

The International Training Course
“Management Requirements for ISO
17043:2010 for EQA providers”

16–20 March
2015
(5 Days)

Vietnam

14

31.

The 2nd International training course on
“Comprehensive Management for
Adolescent living with HIV”

23-27
November
2015
(5 Days)

Vietnam, Iran,
Indonesia, Fiji and
Thailand

18

32

Funding
Source

18

Training workshop on “Implementation of
Integrated Prevention of Mother to Child
HIV Transmission and HIV Serosurveillance among Pregnant Women in 4
Pilot Provinces”
International training course on
Comprehensive Management for
Adolescent living with HIV

29.

Venue

UNICEF/Donor
of participants in
their country
and Health
Advancement in
Vietnam

ภาคผนวก 4
Site Visit Conducted by ITC
during 2010 - 2016

Site Visit Conducted by ITC during 2010 – 2016
No.
1

2

3

4

5

Site Visit
Balai Besar Pelatihan
Kesehatan (BBPK) Ciloto
Study visit on Effective
Training Program
Management
and HIV/AIDS community
empowerment program
Study Visit to Thailand on
HIV/AIDS Responses on
Prevention and
Management among Most
at Risk Population
Schedule for PPTCT
Learning Visit of
Bangladesh team to
Thailand
Program for Ho Chi Minh
City Provincial AIDS
Committee
HIV Study Visit to Thailand
Viet Nam National
Assembly Visit on Sex Work
in Thailand

No. of
Participants

Funding
Source

Indonesia

11

Indonesia
Country funding

2011

Ethiopia

8

Ethiopia
UNDP

24 – 28 October

2011

Bangladesh

8

Bangladesh
UNICEF

25-28 June

2012

Vietnam

13

Vietnam
GAP/TUC

18-24 August

2013

Vietnam

9

Vietnam
UNAIDS

Date

Year

Country

12 -15
December

2010

19 - 30
September

33

No.

No. of
Participants

Funding
Source

Indonesia

13

Indonesia
UNDP

2014

Indonesia

21

Provincial
Health Office of
Indonesia

2 - 4 December
2014

2014

Uzbekistan

8

UNFDP of
Uzbekistan

1-3 April 2015

2015

Vietnam

56

GAP Vietnam/TUC

Date

Year

Country

2-5 September
2013

2013

14-15 May 2014

8

Study Visit “Development of
HIV Hot Line services in
Thailand: Experiences and
Best practice

9

Study Visit on
“Implementation of Hospital
and Laboratory Quality
Management and Quality
Improvement Programs to
support HIV Care and
treatment”

6

7

Site Visit
Study Visit on HIV/AIDS
Health Care Services in
Universal
Health Coverage
The Health Office from
South Sulawesi Province,
Indonesia
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No.

Site Visit

Date

Year

Country

2015

I.R.Iran

No. of
Participants

Funding
Source

8

UNICEF/WHO of
Iran

10

Study Visit on "HIV/AIDS
Pediatric Clinical Practices and
Management Training
Program”

22 June - 3 July
2015

11

The study visit on "The 100%
Comdom Use Programme in
Thailand" at Amara Hotel,
Bangkok and Chonburi,
Thailand
during 22th - 24th December
2015

22 – 24 December
2015

2015

Kenya

7

The National AIDS
Control Council of
Kenya (NACC)

12

Study Visit for Myanmar Policy
Makers On:
Enabling legal and policy
frameworks for human rights
of sex workers in Myanmar

27 - 29 July 2016

2016

Myanmar

14

UNFPA, UNAIDS

13

Study Visit on National Health
Security Scheme on HIV/AIDS
in Thailand

26 -30 Sep 2016

2016

Vietnam

23

FHI 360, USAID
Vietnam
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