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ดาํเนินงาน (จาํนวนผู้ทีÉได้รับการป้องกนัจากการตดิเชืÊอเอชไอวี หรือ HIV cases prevented) เป็น Ś,ššŝ řŚ,ŝŞŚ
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บทนํา
การตดิเชืÊอเอชไอวีและการมีพฤติกรรมทีÉเสีÉยงต่อการ

ติดเชืÊอเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนทีÉผ่านมา พบว่า เยาวชนมี
เพศสมัพันธม์ากขึÊนและมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกัน
อาจมีปัจจัยหลายๆประการ คือ พัฒนาการด้านร่างกาย/
จิตใจ การเปลีÉยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม ความมี
อิทธิพลของกลุ่มเพืÉอน ความสนใจเพศตรงข้าม และมี
ความต้องการทางเพศสงู(1) และทีÉผ่านมาประเดน็ปัญหา
จากการดาํเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ.
2545–2549 ในการประชาสัมพันธป้์องกันเอดส ์ ซึÉงการ
ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนเริÉมลดลง ส่งผลให้ความ
สนใจของประชาชนเรืÉองโรคเอดส์ลดลง ดังนัÊนในกรอบ
แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติ พ.ศ. 2550–2554 จึงให้ความสาํคัญกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โดยเฉพาะการเสริม-
สร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ให้สอดคล้องกับ
ความหลากหลายของพฤติกรรมเสีÉยงในแต่ละกลุ่มเป้า-
หมาย การสร้างความเข้มแขง็ของเครือข่ายและรูปแบบ
การทาํงานของเครือข่ายในการพัฒนากลไก ใช้ศักยภาพ
และนวัตกรรมของพืÊนทีÉเพืÉอป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์
จึงได้มีการดาํเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ
และกลไกการรณรงค์เพืÉอป้องกันโรคเอดส์ ซึÉงแบ่งออก
เป็น ś กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ทีÉ ř เรืÉองการ
ประชาสมัพันธป้์องกันเอดส ์กลยุทธท์ีÉ Ś การเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ และกลยุทธ์ทีÉ  ś การ
เสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นเจ้าของของจังหวัด

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดยพัฒนากลไกทีÉยัÉงยืน
โดยใช้ศักยภาพและนวัตกรรมของพืÊ นทีÉ(2)

หลังจากมีการดาํเนินการโครงการฯ ทัÊง ś กลยุทธด์ัง-
กล่าว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ ได้สนับสนุนให้ศูนย์-
วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะ-
สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาํเนินโครงการ
วิจัยการควบคุมกาํกับและประเมินผล โครงการพัฒนา
รูปแบบและกลไกรณรงค์เพืÉอป้องกนัเอดสต์ามกลยุทธท์ีÉ Ś
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ ซึÉ งมี
วัตถุประสงค์เพืÉอเสริมพลังผู้ปฏบิัติงานผ่านกระบวนการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ เพืÉอให้สามารถดาํเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิÉมขึÊ น มีการสังเคราะห์สรุปผลการถอด
องค์ความรู้จากการดาํเนินงานเพืÉอนาํไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชิงวิชาการและนโยบาย และให้ได้ข้อบ่งชีÊ เกีÉยวกบัแนว-
ทางปฏิบัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ทีÉ มีประ-
สิทธิผล คุ้มทุน ในประชากรกลุ่มต่างๆ ทีÉมีแนวโน้มจะ
ทาํให้เกดิการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรม รวมทัÊงประเมินผล
การดาํเนินงาน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและกลไก
รณรงค์ เพืÉ อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลยุทธ์ทีÉ  Ś ได้แก่
การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและการมีส่วน-
ร่วมของเยาวชน ตลอดจนจัดทาํข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
และนโยบายเกีÉ ยวกับรูปแบบและกลไกรณรงค์เพืÉ อ
ป้องกันปัญหาเอดส ์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ โดยมีกระบวนการติดตามและประเมิน-
ผลสาํ คัญ ŝ กระบวนการในกรอบการติดตามและ
ประเมินผลหลัก คือ (ř) กระบวนการถอดบทเรียน
ดาํเนินการ ś ครัÊง ใน ś ช่วงของการดาํเนินโครงการ คือ

ř,ŞŜř และ ŚŘ,šśŘ ตามลาํดับ และต้นทุน-ประสทิธผิลของแต่ละวิธกีารดาํเนินงานคอื Ŝ,ŝŝř บาท ś,ŝšŞ บาท
řŘ,Şśś บาท และ Ś,ŚśŚ บาท ต่อการป้องกนัเยาวชน ř คนจากการติดเชืÊอเอชไอวี ดังนัÊน การศึกษานีÊแสดงให้เหน็ว่า
กลวิธกีารดาํเนินงานทีÉมต้ีนทุน-ประสทิธผิลสงูสดุในกลุ่มเยาวชน คอืการสร้างขดีความสามารถและประสทิธผิลในการ
รับรู้เรืÉองโรคเอดสใ์นกลุ่มเยาวชนผ่านสืÉอ แม้ค่าใช้จ่ายในกลวิธนีีÊ จะสงูทีÉสดุ แต่มผีลทีÉจะทาํให้เยาวชน ř คนได้รับการ
ป้องกันการติดเชืÊ อเอชไอวีมากกว่ากลวิธีอืÉนๆ ดังนัÊนควรได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ทีÉเกีÉยวข้อง นาํกลวิธนีีÊ ไปบริหารจัดการทีÉดขีึÊนเพืÉอใช้เป็นแนวทางปฏบิตัหิรือกลวิธใีนการป้องกนั โรคเอดสต่์อไป
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ช่วงระหว่างดาํเนินโครงการเพืÉอให้ทราบความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรค ช่วงดาํเนินโครงการมาจนครบ ř ปี
เพืÉอให้ทราบผลลัพธจ์ากการดาํเนินโครงการ ŝ ด้าน และ
ถอดบทเรียนเมืÉอเสร็จสิÊ นทุกโครงการเพืÉ อให้ได้ข้อ-
เสนอแนะเชิงวิชาการ (Ś) การติดตามประเมินผลในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะทัÊง ş กลุ่มเป้าหมาย (field work)
เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลตามตัวชีÊ วัดหลัก
โดยคณะทาํงานวิชาการและคณะทาํงานภาคสนามสห-
สาขาวิชาการ ดาํเนินการใน ş กลุ่มเป้าหมายหลัก (ś)
กระบวนการตรวจพิสจูน์ (verification) ว่าองค์ความรู้ทีÉ
ได้เป็นความรู้ทีÉสาํคัญและจาํเป็นสาํหรับการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีสว่น-
ร่วมเพืÉอการพัฒนาสุขภาพ (participatory learning for
development in health; PLD)(3) (Ŝ) การเสริมสร้าง
ศักยภาพสถาบันการศึกษาท้องถิÉน (capacity building)(4)

และ (ŝ) การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (eco-
nomic evaluation) โดยการศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล
(cost-effectiveness) ในกลุ่มชายทีÉมีเพศสมัพันธก์บัชาย
กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดแสดงดังภาพทีÉ ř

 การศึกษานีÊ มี วัตถุประสงค์ เพืÉอประเมินผลทาง
เศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีวิ เคราะห์ต้นทุน–ประสิทธิผล

โครงการในกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการวิจัย การควบคุม
กาํกับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก
รณรงค์ เพืÉ อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเยาวชน โดย
ศึกษา (ř) ต้นทุนการดาํเนินโครงการพัฒนารูปแบบและ
กลไกรณรงค์และป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน (Ś)
ประสทิธิผลการดาํเนินโครงการพัฒนารูปแบบและกลไก
รณรงค์และป้องกันปัญหาเอดสใ์นกลุ่มเยาวชน และ (ś)
ต้นทุนประสทิธผิลการดาํเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบ
และกลไกรณรงค์และป้องกันปัญหาเอดสใ์นกลุ่มเยาวชน

การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (economic
evaluation) โดยการศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล (cost-
effectiveness) เป็น ř ใน ŝ กระบวนการของการกาํกับ
ติดตามและประเมินผลตามทีÉได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การ
วิเคราะห์ต้นทุน-ประสทิธผิล ( cost-effectiveness analy-
sis; CEA ) คือ การวิเคราะห์ทีÉวัดและตีค่าต้นทุนออกมา
เป็นตัวเงิน และวัดผล (outcome) ออกมาเป็นประสทิธผิล
(effectiveness) เช่น ผลทางคลินิก (clinical outcomes)
โดย CEA นิยมคาํนวณออกมาในรูปของค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยผลผลิต (cost per outcome) เช่น ต้นทุน ประสทิธิ-
ผลของการออกกาํลังกายทีÉโรงพยาบาลต่อการลดระดับ
HbA1C ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดทีÉสองโดยหลักการ

ภาพทีÉ ř ภาพรวมของการดําเนินงานโครงการวิจยัการควบคุมกํากบัและประเมินผล โครงการพฒันารูปแบบและกลไกรณรงค์
เพืÉอป้องกนัเอดสก์ลยทุธที์É Ś การเสริมสรา้งศกัยภาพเครือข่ายป้องกนัเอดสท์ัÊง ŝ กระบวนการ

การควบคุม กํากบั ประเมินผล
       M&E Fieldwork

กระบวนการถอดบทเรียน การตรวจพสูิจนโ์ดยใชก้ระบวนการ
       เรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม

  โครงการพฒันารูปแบบและกลไกรณรงคเ์พืÉอการป้องกนัเอดส ์ในกลยุทธท์ีÉ Ś (ŚŚ โครงการ)
ประชากรเป้าหมาย ş กลุ่ม Youth, MSM, IDU, Religion,SW,PLWHIV network and migrant)

การวิเคราะหต์น้ทุน-ประสิทธิผล การเสริมสรา้งศกัยภาพสถาบนัทอ้งถิÉน
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ของการวิเคราะห์ต้นทุนประสทิธผิลนัÊนค่อนข้างเข้าใจง่าย
จึงเป็นทีÉยอมรับในวงการแพทย์และสาธารณสุขเพราะ
หน่วยวัดทางสุขภาพเป็นทีÉคุ้นเคยอยู่แล้ว(5)

ดังนัÊนดาํเนินการโดยการวิเคราะห์ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย)
เพืÉอเพิÉมประสิทธิผลการดาํเนินการเป็นสิÉงสาํคัญทีÉจะให้
ข้อมูลสาํหรับผู้กาํหนดนโยบายในการตัดสินใจว่าควรใช้
มาตรการใดทีÉจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์
สาํหรับเป็นข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพืÉอวางแผน
กาํหนดแนวนโยบาย ปรับเปลีÉยนแนวทางการจัดกลยุทธ์
การจัดสรรทรัพยากร และจัดบริการทีÉมีความคุ้มค่า คุ้มทุน
สอดคล้องกบับริบทและสภาพปัญหา เพืÉอสร้างเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการศึกษา
การศึกษาได้ดาํเนินการหลังได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหา-
วิทยาลัยมหิดล โดยรวบรวมข้อมูลทีÉเกีÉยวข้องกับโครงการ
พัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์และป้องกันปัญหา
เอดสใ์นกลุ่มเยาวชน โดยมีรายละเอียด ดังนีÊ

ř. สรุปมาตรการหลัก (main intervention) ทีÉใช้ใน
การดาํเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์
และป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ซึÉงประกอบไป
ด้วย Ŝ โครงการคือ

ř.ř โครงการเครือข่ายแกนนาํจิตอาสาป้องกันเอดส์
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทนัิดดามาตุ (โครงการหมายเลข ŝř-ŘŜš)

ř.Ś โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายทาํงานด้าน
เอดสใ์นกลุ่มเยาวชนอย่างยัÉงยืน (โครงการหมายเลข ŝř-
064)

ř.ś โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการส่ง-
เสริมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
เปราะบางพืÊ นทีÉภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ
หมายเลข ŝř-ŘŞŝ)

ř.Ŝ โครงการเยาวชนสุโขทัยต้านภัยเอดส์ด้วยการ

ป้องกันอย่างเข้าใจ (โครงการหมายเลข ŝŚ-ŘŘř)
Ś. เกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทีÉเกิดจาก

การดาํเนินการตามมาตรการหลัก (main intervention)
โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์และป้องกัน
ปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนทัÊง Ŝ โครงการ โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนีÊ

Ś.ř การวิเคราะห์ unit price คาํนวณได้จากงบประ-
มาณของโครงการทัÊงหมด ส่วนด้วยประชากรกลุ่มเป้า-
หมาย ดังสมการ

Unit price = งบประมาณทีÉใช้ในโครงการทัÊงหมด
         จาํนวนกลุ่มเป้าหมายทีÉเข้าร่วมโครงการ

Ś.Ś การวิเคราะห์ Unit cost คาํนวณได้จาก Costing
model

Ś.ś การวิเคราะห์ Total cost คาํนวณได้ดังสมการ
Total cost = จาํนวนกลุ่มเป้าหมาย

   ทีÉเข้าร่วมโครงการ
ś. การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ประสิทธผิลทีÉเกดิขึÊน

จากการดาํเนินงานมาตรการหลัก โครงการพัฒนารูปแบบ
และกลไกรณรงค์และป้องกันปัญหาเอดส์ฯ ในกลุ่ม
เยาวชน โดยการกาํหนดตัวชีÊ วัดในการคิดประสทิธผิลของ
โครงการ คือผู้เข้าร่วมโครงการได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ŠŘ.Ř สาํหรับความรู้เกีÉยวกับโรคเอดสต์ามตัวชีÊ วัด
UNGASS(6)

รายละเอยีดตัวชีÊ วัดของการประเมินประสทิธผิล คือ
การประเมินความรู้เกีÉ ยวกับโรคเอดส์คือการตอบ

คาํถาม ตาม UNGASS ถูกต้องทัÊง ŝ ข้อ คือ
– การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชืÊ อ-

เอดส์ได้
– การมีคู่นอนเพียงคนเดียวทีÉไม่มีเชืÊอเอดส ์เป็นวิธี

หนึÉงทีÉสามารถป้องกันการติดเชืÊอเอดส์ได้
– ยุงสามารถเป็นพาหะนาํเชืÊอเอดส์มาสู่คนได้
– การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชืÊ อเอดส์สามารถติด

เชืÊอเอดส์ได้
– คนทีÉเรามองเหน็ว่ามีสขุภาพร่างกายแขง็แรงดี อาจ

จะเป็นคนทีÉมีเชืÊ อเอดสไ์ด้

X Unit cost



1102

   Using Cost-Effectiveness Analysis for AIDS Prevention and Alleviation in Youth and Other Most at Risk Population

Journal of Health Science 2018 Vol. 27 No. 6

ś.ř การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาํนวณประสทิธผิล
ประสทิธิผลความรู้ทีÉถูกต้องเกีÉยวกบัโรคเอดส์ =

ร้อยละของผู้ทีÉมีความรู้ทีÉถูกต้อง
ร้อยละทีÉกลุ่มเป้าหมายทีÉโครงการกาํหนด

ś.Ś การคาํนวณหาจาํนวนผู้ทีÉถูกป้องกันการติดเชืÊ อ
เอชไอวี/เอดส ์(HIV infection prevented) โดยเลือกใช้
ค่าคงทีÉ (default value) ทีÉได้มาจากการศึกษาว่าการใช้
ถุงยางอนามัยสามารถให้ประสทิธผิลสูงสดุในการป้องกัน
การติดเชืÊ อเอชไอวี/เอดส์คูณกับประสิทธิผลโครงการฯ
โดยในโครงการฯนีÊ ใช้ค่าคงทีÉ (default value) เท่ากับ
0.9(7) เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ แสดงดังตารางทีÉ ř และ
ให้ค่านํÊาหนัก(weight) กับประชากรทัÊงหมดทีÉเข้าร่วม
โครงการฯ

ś.ś การประเมินต้นทุน-ประสิทธผิลทีÉเกดิขึÊนจาก
การดาํเนินงานมาตรการหลัก โครงการพัฒนารูปแบบ
และกลไกรณรงค์และป้องกันปัญหาเอดส์ฯ ในกลุ่ม
เยาวชน

Cost Effectiveness Ratio =
  ต้นทุนทีÉใช้ในการดาํเนินงานมาตรการหลักทัÊงหมด
  จาํนวนผู้ทีÉถูกป้องกันจากการติดเชืÊอเอชไอวี/เอดส์

ผลการศึกษา
1. มาตรการหลกั (main intervention)
มาตรการหลักทีÉใช้ในการดาํเนินงานโครงการพัฒนา

รูปแบบและกลไกรณรงค์และป้องกันปัญหาเอดส์ฯ ใน
กลุ่มเยาวชน ทัÊง Ŝ โครงการ ประกอบด้วย Ŝ มาตรการ-

ตารางทีÉ ř ค่าคงทีÉ (default value)  สําหรบัคํานวณ HIV transmission probabilities และ measures of sexual behavior

                          ตวัแปร                                                                                       ค่าคงทีÉ

Per-act HIV transmission probability
Male-to-female vaginal sex 0.001
Female-to-male vaginal sex 0.0006
Male-to-male anal sex 0.01
Injection with an infected needle/syringe 0.0067
Infection of a needle used by an HIV-infected person 0.9
Proportionate reduction in sexual transmission as a  result of condom use 0.9

Sexual activity
Number of sex partners in different time periods:

High risk heterosexuals
- 3 months 2.3
- 6 months 2.6*
- 1 year 3.0*

Men who have sex with men (MSM)
- 3 months 2.5
- 6 months 2.7
- 1 years 3.1

Number of sex acts per year
High-risk heterosexuals 81
MSM 54

 *Extrapolation based on 3-month value. Interpolation based on 3-month and 1-year values
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หลัก คือ
ř.ř โครงการเครือข่ายแกนนาํจิตอาสาป้องกันเอดส์

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทนัิดดามาตุ (โครงการหมายเลข ŝř-ŘŜš)
มาตรการหลักคือ การเสริมสร้างทักษะชีวิตหลักสูตร-
อาสาสมัครเครือข่ายและความเป็นผู้นาํ

ř.Ś โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายทาํงานด้าน
เอดสใ์นกลุ่มเยาวชนอย่างยัÉงยืน (โครงการหมายเลข ŝř-
ŘŞŜ) มาตรการหลัก คือ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ผ่านความร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐ

ř.ś โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการส่ง-
เสริมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มเยาวชน กลุ่ม-
เปราะบางพืÊ นทีÉภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ
หมายเลข ŝř-ŘŞŝ) มาตรการหลัก คือ พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรและองค์กรทีÉทาํงานกับ
เยาวชน

ř.Ŝ โครงการเยาวชนสุโขทัยต้านภัยเอดส์ด้วยการ
ป้องกันอย่างเข้าใจ (โครงการหมายเลข ŝŚ-ŘŘř) มาตร-
การหลัก คือ การสร้างขีดความสามารถและประสิทธภิาพ
ในการรับรู้เรืÉองโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนผ่านสืÉอ

2. ตน้ทุน (Cost)
ต้นทุนทีÉ เกิดขึÊ นจากการดาํเนินงานมาตรการหลัก

(main intervention) ทัÊง Ŝ มาตรการ คือ
Ś.ř การเสริมสร้างทักษะชีวิตหลักสูตรอาสาสมัคร

เครือข่ายและความเป็นผู้นาํ มีต้นทุนในการดาํเนินงาน
เท่ากับ řř,ŜŞŠ,śŚŞ บาท

Ś.Ś สร้างเครือข่ายและความร่วมมือผ่านความร่วมมือ

กับองค์กรภาครัฐ  มีต้นทุนในการดาํเนินงานเท่ากับ
Ŝŝ,ŚŜš,šŠş บาท

Ś.ś พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
และองค์กรทีÉทาํงานกับเยาวชน มีต้นทุนในการดาํเนินงาน
เท่ากับ řş,ŜşŚ,ŘŘŘ บาท

Ś.Ŝ การสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน
การรับรู้เรืÉ องโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนผ่านสืÉอ มีต้นทุน
ในการดาํเนินงานเท่ากับ Ŝş,ŘŘş,ššş บาท (ตารางทีÉ Ś)

3. ประสิทธิผล (effectiveness)
ประสทิธผิลทีÉเกดิขึÊนจากการดาํเนินงานมาตรการหลัก

(main intervention) ทัÊง Ŝ มาตรการ คือ (ตารางทีÉ ś)
ś.ř การเสริมสร้างทักษะชีวิต หลักสูตรอาสาสมัคร

เครือข่ายและความเป็นผู้นาํ มีจาํนวนผู้ทีÉได้รับการป้อง-
กันจากการติดเชืÊอเอชไอวี/เอดส ์(HIV case prevented)
= Ś,ššŝ ราย

ś.Ś สร้างเครือข่ายและความร่วมมือผ่านความร่วมมือ
กับองค์กรภาครัฐ มีจาํนวนผู้ทีÉได้รับการป้องกันจากการ
ติดเชืÊอเอชไอวี/เอดส ์(HIV case prevented) = 12,562
ราย

ś.ś พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
และองค์กรทีÉทาํงานกับเยาวชน เท่ากับ มีจาํนวนผู้ทีÉ
ได้รับการป้องกนัจากการติดเชืÊอเอชไอวี/เอดส ์(HIV case
prevented) = 1,641 ราย

ś.Ŝ การสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน
การรับรู้เรืÉ องโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนผ่านสืÉ อ เท่ากับ
มีจาํนวนผู้ทีÉได้รับการป้องกันจากการติดเชืÊ อเอชไอวี/
เอดส ์(HIV case prevented) = 20,930 ราย

ตารางทีÉ Ś ผลการดําเนินงานเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลตน้ทุนทีÉเกิดขึÊ นจากการดําเนินงานตามมาตรการหลกั (main
intervention )

  รหัสโครงการ   งบประมาณทัÊงหมด (บาท)      Unit price    จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย      Unit cost      Total cost

51-049 8,000,000.00 638.98 12,520 916.00 11,468,320
51-064 5,000,000.00 100.00 50,000 905.00 45,250,000
51-065 7,000,000.00 364.58 19,200 910.00 17,472,000
52-001 3,500,000.00 67.31 52,000 904.00 47,008,000
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4. ตน้ทุน-ประสิทธิผล (cost-effectiveness)
ต้นทุน-ประสิทธิผลทีÉ เกิดขึÊ นจากการดาํเนินงาน

มาตรการหลัก (main intervention) ทัÊง Ŝ มาตรการ คือ
(ตารางทีÉ Ŝ)

Ŝ.ř การเสริมสร้างทักษะชีวิตหลักสูตรอาสาสมัคร
เครือข่ายและความเป็นผู้นาํ จะมีค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
คือ ś,ŠŚŠ บาทต่อการทาํให้คน ř คนได้รับการป้องกัน
จากการติดเชืÊ อเอชไอวี/เอดสอ์ย่างมีประสิทธผิล

Ŝ.Ś สร้างเครือข่ายและความร่วมมือผ่านความ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ จะมีค่าใช้จ่ายในการป้องกนั คือ
ś,ŞŘř บาท ต่อการทาํให้คน ř คนได้รับการป้องกันจาก

การติดเชืÊอเอชไอวี/เอดสอ์ย่างมีประสทิธผิล
Ŝ.ś พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพันธมิตร

และองค์กรทีÉ ทาํงานกับเยาวชน จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกัน řŘ,ŞŜř บาท ต่อการทาํให้คน ř คนได้รับการ
ป้องกันจากการติดเชืÊอเอชไอวี/เอดส์อย่างมีประสิทธิผล

Ŝ.Ŝ การสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน
การรับรู้เรืÉองโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนผ่านสืÉอ จะมีค่า-
ใช้จ่ายในการป้องกัน Ś,ŚŜŝ บาท ต่อการทาํให้คน ř คน
ได้รับการป้องกันจากการติดเชืÊ อเอชไอวี/เอดส์อย่างมี
ประสิทธิผล

ตารางทีÉ Ŝ ผลการดําเนินงานเก็บรวบรวมและประเมนิขอ้มูลตน้ทุน - ประสิทธิผลทีÉเกิดขึÊ นจากการดําเนินงานตามมาตรการหลกั
(main intervention) จําแนกตามกลวิธีการดําเนินการหลกั

รหัสโครงการ             กลวิธกีารดาํเนินการหลัก                           ต้นทุน       จาํนวนผู้ทีÉได้รับการ  ต้นทุน-ประสทิธผิล
                                                                                                             ป้องกนัจากการ
                                                                                                         ตดิเชืÊอเอชไอวี/เอดส์

51-049 พัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างทกัษะชีวิตจิตอาสา 11,468,320 2,995.86 3,828.06
และสร้างเครือข่ายแกนนาํจิตอาสา

51-064 บูรณาการพันธมิตรเครือข่ายผ่านการประสาน 45,250,000 12,562.50 3,601.99
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานขององค์กรรัฐ

51-065 สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคีความร่วมมือและ 17,472,000 1,641.87 10,641.53
การมีส่วนร่วมขององค์กรทีÉทาํงานกับกลุ่มเยาวชน-
เปราะบาง องค์กรชุมชน ในการร่วมดาํเนินการป้องกนั
และแก้ไขปัญหา เอชไอวี/เอดส์

52-001 เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความตระหนักรู้ 47,008,000 20,930.00 2,245.96
เรืÉองเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และบุคคลทัÉวไปในพืÊนทีÉ
ผ่านสืÉอ

ตารางทีÉ ś ผลการดําเนินงานเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลประสิทธิผลทีÉเกิดขึÊ นจากการดําเนินงานตาม main intervention
(n=567 คน)

รหัสโครงการ จาํนวนประชากร    จาํนวน       เป้าหมายของ      % ความรู้     effectiveness    default        HIV case
                      เป้าหมายทีÉตัÊงไว้ แบบสอบถาม  คนทีÉมคีวามรู้ (%)                      ความรู้          value        prevented

51-049 12,520 126 80.0 26.8 0.335 0.9 2,995.86
51-064 50,000 30 80.0 6.7 0.08375 0.9 12,562.50
51-065 19,200 321 80.0 24.4 0.305 0.9 1,641.87
52-001 52,000 90 80.0 32.2 0.4025 0.9 20,930.00
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การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธวีิเคราะห์ต้นทุน–ประสทิธผิลโครงการเอดสใ์นกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

วารสารวชิาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปีทีÉ Śş ฉบบัทีÉ Ş

วิจารณ์
 กลวิธีการดาํเนินงานทีÉมีประสิทธิผลสูงสุดในกลุ่ม

เยาวชนจากการศึกษานีÊ การสร้างขีดความสามารถและ
ประสทิธภิาพในการรับรู้เรืÉองโรคเอดสใ์นกลุ่มเยาวชนผ่าน
สืÉอ แม้ค่าใช้จ่ายในกลวิธีนีÊ จะสงูทีÉสดุ คือ Ŝş,ŘŘş,ššş
บาท แต่มปีระสทิธผิลทีÉจะทาํให้คน ř คนได้รับการป้องกนั
จากการติดเชืÊ อเอชไอวี/เอดส์นัÊ นมากกว่ากลวิธีอืÉ นๆ
คือมีจาํนวนผู้ทีÉได้รับการป้องกนัจากการติดเชืÊอเอชไอวี/
เอดส์ (HIV case prevented) = 20,930 ราย และมี
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน Ś,ŚŜŝ บาท ต่อการทาํให้คน ř
คนได้ รับการป้องกันจากการติดเชืÊ อเอชไอวี/เอดส์
อย่างมีประสทิธิผล

ดังนัÊน การสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการรับรู้เรืÉ องโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนผ่านสืÉ อ ควร
ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ทีÉเกีÉยวข้องนาํกลวิธีนีÊ ไปบริหารจัดการทีÉดีขึÊ นเพืÉอใช้เป็น
แนวทางปฏบิัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคณุหน่วยงานทุกๆ แห่งทีÉให้

ความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล
ขอขอบคณุโครงการในกลุ่มเยาวชนทัÊง Ŝ โครงการทีÉได ้
สละเวลาอันมีค่ายิÉ งในการให้ขอ้มูลในครัÊงนีÊ  งานวิจัย
นีÊคงไม่สามารถสาํเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี หากไม่ไดร้บัการ-
สนบัสนุนจากทกุภาคส่วน และหวงัเป็นอย่างยิÉ งว่า ผลการ
ศึกษาวิจยัจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการดําเนินงาน
ดา้นเอดส์ของประเทศไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัÉงยืนต่อไป
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Hospital, Mahidol University; *** Lerdsin Hospital, Ministry of Public Health; **** Public Health Center 35
Hua Mak (Kanchanawat), Health Department, Bangkok Metropolitan Administration, Thailand
Journal of Health Science 2018;27:1098-106.

Nowadays, financial crisis becomes a major problem worldwide and affects the policy towards
triple zero of AIDS. The investment in prevention is less than providing treatment and care. Cost-effec-
tiveness analysis is crucial to find out which intervention is the most efficient. The purpose of study was to
assess the economic evaluation using cost–effectiveness analysis of HIV preventive interventions. To
calculate cost and effectiveness of interventions implemented among 567 youths, the study was conducted
in 4 steps: (1) identify the main intervention, (2) analyze data for cost from secondary data, (3) analyze
data on effectiveness from face to face interview using questionnaire, and (4) cost-effectiveness analysis
to find out the most cost-effective intervention. The costs for 4 interventions for youths — (1) develop-
ment of enhancing life skills course, volunteering, networking and leadership, (2) establishing network
and partnership through collaboration with government organizations, (3) developing a network of coop-
eration between partners and the organizations working with youth and (4) capacity building and perfor-
mance on AIDS awareness among youth through media, were 11,468,326, 45,249,987, 17,472,000
and 47,007,997 baht, respectively; and the effectiveness of each intervention was 2,995, 12,562,
1,641 and 20,930 HIV cases prevented, respectively. The cost-effectiveness analysis shows that the cost
to prevent one case from HIV in four interventions was 4,551, 3,596, 10,633 and 2,232 baht, respec-
tively. Thus, the most Cost-effective intervention for youth was capacity building and performance on
AIDS awareness through media. Although, cost of this intervention was higher but had much more effec-
tiveness than others. The reason that makes it the most effective is because the involvement of young
people in the production process let them to be able to understand and appreciate how to prevent HIV
infection. This most cost-effective intervention should be promoted and supported by the authorities for
better management of HIV prevention program.

Key words: cost-effectiveness, intervention, youth, HIV cases prevented


