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1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากการประมาณการจํานวนผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2549 คาดวามีผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวี ประมาณ 1,109,000 ราย และเนื่องจากโรคเอดส
เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการปองกันและควบคุม
เพื่อไมใหมีการแพรระบาด ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญในการเยียวยารักษาผูปวยเอดส
และผูติดเชื้อเอชไอวี โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลยอมตองไดรับ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปญหาของโรคเอดสจะลดลงได
จําตองมีการพัฒนาดานสังคมของชุมชนใหดีขึ้น ทั้งในเรื่องความรู ทัศนคติ วัฒนธรรม และการ
พัฒนาทางจิตใจและวัตถุของชุมชน  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะที่มีหนาที่ในการปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน จึงเปนองคกรสําคัญที่จะชวยในการดูแล 
ปองกัน และแกไขปญหาเอดสในทองถ่ิน โดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ ไวดังนี้ 

 ● พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทาํ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
    (3) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ” 

 ●  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  “มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
    (4) ปองกันและระงับโรคติดตอ” 
  “มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
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    (6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ และรักษาคนเจ็บไข” 
  “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
    (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 
    (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ และรักษาคนเจ็บไข” 
  “มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
    (5)  ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
    (7)  จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข” 
  “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
    (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 
    (3)  กิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข” 
 ● พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  “มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
    (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการทองถ่ินอื่น            
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่น
รวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

  - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
   “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
    (13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และการสาธารณูปการ 
    (14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค” 
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 ●  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
    (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผูดอยโอกาส”   
  “มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
    (19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ” 
  ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ จะตองตระหนักถึง
บทบาท อํานาจหนาที่ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เนื่องจากโรคเอดสเปนโรคที่สามารถติดตอไปสู
คนอื่นได ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ดําเนินการปองกัน และ
ระงับโรคติดตอ โดยอาจจัดใหมีการเผยแพรขาวสารความรู เกี่ยวกับการปองกันเอดส หรือ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การรณรงคใหทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถดําเนินการปองกันการ
ติดเชื้อในชุมชน และแกไขปญหาดังกลาวรวมกันตลอดจนจัดสวัสดิการทั้งในดานการสงเสริม
อาชีพ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส การรักษาพยาบาล เปนตน ซ่ึงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส เปนภารกิจที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดถายโอนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ  

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1.2.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อันประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหาร
สวนจังหวัด เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานเอดส 
 1.2.2 เปนการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินภายใตกรอบตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานตามความจําเปนสําหรับผูติดเชื้อ/ผูปวย ที่พึงจะไดรับ 
แตทั้งนี้ไมไดจํากัด หรือหามมิใหจัดบริการใหสูงกวามาตรฐาน หรือสูงกวาตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
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1.3   วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และ
ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาในการจัดบริการงานดานเอดส ตามหลักวิชาการอยางเหมาะสมและถูกตองที่สุด 
 1.3.2 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ หรือเปนคูมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนงาน/กิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงานดานเอดส ใหไดมาตรฐานตามตัวช้ีวัดที่
กําหนดไว 

1.4   คํานิยาม  
 1.4.1 โรคเอดส หมายถึง อาการของผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากเชื้อไวรัส 
เอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเขาไปโจมตีเม็ดเลือดขาวของรางกายทําใหเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 (CD4) 
ลดนอยลง ซ่ึงเปนเหตุใหติดเชื้อโรคชนิดฉวยโอกาสไดงายเนื่องจากภูมิตานทานลดนอยลง โดย
แสดงออกทางระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดินอาหาร มีอาการเปนไข
โดยไมทราบสาเหตุ รวมกับน้ําหนักตัวลด คร่ันเนื้อคร่ันตัว ออนเพลียมาก อาการจะคอยเปนคอยไป 
แลวกระจายลุกลามอยางกวางขวาง และเปนซ้ําบอยๆ อาจเปนมะเร็งบางชนิดดวย 
 1.4.2 โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่สามารถถายทอด
จากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งได เชน โรคเอดส ไขหวัดใหญ วัณโรค ฯลฯ 
 1.4.3 ผูปวยเอดส คือ ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
ตางๆ เชน ปอดบวม โรคติดเชื้อตางๆ หรือมะเร็งบางชนิด หรือระดับภูมิคุมกันมีจํานวนซีดี 4         
นอยกวา 200 
 1.4.4 ผูติดเชื้อ หรือผูติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผูที่ไดรับเชื้อเอชไอวีเขาไปในรางกาย 
แตยังไมมีอาการใดๆ แสดงออกภายนอก แตสามารถสงตอเชื้อไปใหผูอ่ืนได 
 1.4.5 สถานพยาบาล1 หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเพื่อการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมาย

                                          
1 ตามมาตรา 3  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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วาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด 
หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทั้งนี้ โดย
กระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม แตไมรวมถึงสถานที่ขายยา
ตามกฎหมายวาดวยยา ซ่ึงประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
 1.4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญ และเปน
ภารกิจที่ตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในการไดรับบริการของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับ
ผลกระทบจากเอดส เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดบริการและสวัสดิการแก
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดส  
 1.4.7 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญ และ
เปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับการใหบริการหรือสวัสดิการที่สูงขึ้น หรือกาวหนามากกวา
มาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะกระทํา หรือเลือก
ทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  
 


