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อีกนิดพิชิตเอดส ์: AIDS-Almost Zero 

 

ความเป็นมา 

 

ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเอดสร์ายแรกในปี พ.ศ. 2527  สาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของการติด

เช้ือเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงและชายวัยเจริญพันธุ์  โดยในช่วง 

3 ปีแรก เอดสแ์พร่ระบาดในกลุ่มชายที่มีเพศสมัพันธก์บัชายเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2531 แพร่ระบาดมาก

ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ปีต่อมาเร่ิมแพร่ระบาดในกลุ่มพนักงานบริการทั้งหญิงและชาย  ปี พ.ศ. 2533 

แพร่ระบาดมากในกลุ่มชายเที่ยวหญิงบริการ และปีถัดมา พ.ศ. 2534 พบการระบาดในหญิงตั้งครรภ์ และ

แพร่ระบาดในทารกแรกคลอด ขณะเดียวกันกลุ่มชายไทยที่เข้าเป็นทหารประจ าการ ร้อยละ 4.0 มีแนวโน้ม

ติดเช้ือเอชไอวีสูงสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 (วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเอดส์จากกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548) นอกจากน้ีส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ยังมีการศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจ าการ  โดยเฉพาะในกลุ่มทหารกอง

ประจ าการ พบว่าเป็นกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี กว่าร้อยละ 79 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า

ระยะเวลาเพียง 6-7 ปี ที่พบผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทย เอดส์กไ็ด้แพร่ระบาดไปสู่สถาบันครอบครัวของ

คนไทย   

 ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2536  เอดสแ์พร่ระบาดรุนแรงที่สุดในประเทศไทย  พบผู้ป่วยเอดส์และผู้ติด

เช้ือเอชไอวีมีอาการปรากฏต่อสังคมและเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  โดยมีสถิติผู้ติดเช้ือฯ รายใหม่ มีประมาณปีละ 

1 แสนถึง 1.5 แสนคน และมีผู้ที่เสยีชีวิตจากเอดสปี์ละกว่า 6 หม่ืนคน   

 

ตาราง แสดงจ านวนผูป่้วยเอดสจ์ าแนกตามปัจจยัเส่ียง ประเทศไทย พ.ศ. 2527 - 2545 

(ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสขุ) 
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เพศสัมพนัธ์ การรับเลอืด การตดิยาเสพตดิชนิดฉีดเข้าเส้น คลอดจากแม่ตดิเช้ือHIV จ ำนวนผู้ป่วย 
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา พบว่าการติดเช้ือรายใหม่ในกลุ่มคนอายุต ่ากว่า 21 ปีเพ่ิมสูงขึ้น 

กลุ่มประชากรเฉพาะที่มีความชุกในการติดเช้ือเอชไอวีสูงและไม่ลดลงคือ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับชาย แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มคนอายุน้อยเพ่ิมสูงขึ้น และรูปแบบการถ่ายทอดเช้ือฯ 

ได้เปล่ียนแปลงไป โดยในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ติดเช้ือได้รับเช้ือฯ จากคู่ (ส านักระบาด

วิทยากระทรวงสาธารณสขุ) 

 

มาตรการและนโยบาย 

 

 นับจากปี พ.ศ. 2534 สถานการณ์เอดส์แพร่ระบาดอย่างรุนแรง รัฐบาลได้มีมาตรการและนโยบาย 

ควบคุม ป้องกนั และดูแลรักษา อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

- พ.ศ. 2534 รัฐบาลนายอานันท ์ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายให้เอดส์เป็นวาระ

แห่งชาติ “เร่งรดัควบคมุป้องกนัโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคเอดสใ์หไ้ดผ้ล และร่วมกบัภาคเอกชนและ

องค์กรสาธารณประโยชนใ์นการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนตระหนกัในภยัของโรค และเกิดจิตส านึก

วา่เป็นหนา้ทีข่องทุกคนทีจ่ะตอ้งร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ี” โดยเพ่ิมมาตรการดูแลรักษาและ

รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันเอดส์  ใช้งบประมาณในประเทศด าเนินงานด้านเอดส์ และสนับสนุนการ

ท างานของภาคประชาสังคม จึงเกิดการริเร่ิมรณรงค์ป้องกันและรักษาเร่ืองเอดส์อย่างจริงจัง โดย

สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองเอดส์แก่ประชาชน เกิดการเปล่ียนแปลงที่

ดีขึ้ นในสังคม มีการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันเอดส์อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ลดจ านวนของผู้ติด

เช้ือฯ อย่างเหน็ได้ชัด 

- ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้ก าหนดแผน

ป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2535-2539 โดยก าหนดมาตรการและแนวทางในการ

คุ้มครองสทิธปิระโยชน์ ทั้งของประชาชนทั่วไป และแนวทางการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเช้ือและผู้ป่วย

เอดส ์ตลอดจนแนวทางในการให้การช่วยเหลือผู้ติดเช้ือฯและบุคคลใกล้ชิด 

- พ.ศ. 2543  กระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูกใน

ประเทศไทยเป็นการผสมผสานการด าเนินงานเข้าสู่ในระบบการให้บริการการดูแลฝากครรภ์และ

คลอดบุตรอย่างกลมกลืน มีระบบการให้ค าปรึกษาตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ พร้อมกับให้ยาต้าน

ไวรัส และการให้นมผงทดแทนนมมารดา 

- พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ให้

ครอบคลุมทั่วถึง ท าให้ผู้ติดเช้ือฯ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับยาต้านไวรัสเพ่ิมขึ้ น  ประมาณ 3,000 ราย ใน 

พ.ศ. 2544 และ กว่า 40,000 ราย ใน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีชีวิต

ยืนยาวขึ้นกว่าเดิม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

- พ.ศ. 2548 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศให้ยาต้านไวรัสส าหรับคน

ไทยทุกคน  และกระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (CL: Compulsory 

Licensing) ระบบบริการสาธารณสขุมีความพร้อมดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ เอชไอวี ผู้ป่วยเอดสไ์ด้มากขึ้น  
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- พ.ศ. 2554  ประเทศไทยได้ลงนามพันธสัญญาร่วมกับประชาคมโลก เพ่ือยุติเอดส์ ภายในปี พ.ศ.  

2573 มีเป้าหมายในการลดผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ให้ต ่ากว่า 1,000 คนต่อปี ลดผู้เสียชีวิตจากเอช

ไอวีให้ต ่ากว่า 4,000 คนต่อปี  ลดการรังเกยีจและเลือกปฏบัิติในสงัคมให้มากกว่าร้อยละ 90 

- พ.ศ. 2557 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข ลดความเหล่ือมล า้ของสังคม และ

สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทยีม ประกาศให้การยุติปัญหาเอดส์เป็นวาระ

แห่งชาติ 3 เร่ือง คือ 1) ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เพ่ือลดผู้ติดเช้ือในผู้ฉีดยาเสพติดซ่ึงมี

อัตราติดเช้ือสูงถึงร้อยละ 80 ต่อปี 2) ระดมการท างานทั้งส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และท้องถิ่นเพ่ือ

แก้ไขปัญหาโรคเอดส ์และ 3) เพ่ิมงบประมาณด้านเอดสใ์นปี พศ. 2558 – 2562  

 

ผลลพัธ ์

 

นับตั้งแต่รัฐบาลนายอานันท ์ปันยารชุน ได้ทุม่เทงบประมาณ วางนโยบายและมาตรการในการท างาน 

ทั้งด้านการวิจัยและรักษา การป้องกัน การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองเอชไอวี/เอดส์

ส่วนภาคประชาสังคม ซ่ึงได้แก่ มูลนิธิ องค์กรชุมชน เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบฯ มีบทบาทที่ส าคัญในการ

ท างานเชิงรุกกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น เยาวชน แม่และเดก็ที่ติดเช้ือฯ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก 

อาทิ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด พนักงานบริการชาย/หญิง และ

แรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้เข้าถึงบริการรักษา ทั้งน้ีภาคประชาสังคมพยายามแสวงหาแหล่งทุนทั้งจากในและ

ต่างประเทศมาท างาน เพ่ือต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเอชไอวี จึงท าให้เกิดความส าเร็จร่วมกับภาครัฐหลาย

ประการ ซ่ึงเกดิจากนโยบายส าคัญ ที่ร่วมผลักดันขับเคล่ือนโดยความร่วมมือของภาครัฐ และภาคประชาสังคม 

กล่าวคือ 

- ปี พ.ศ. 2534 โครงการถุงยางอนามัย 100% ได้ถูกริเร่ิมเป็นมาตรการป้องกันเอดส์ในประเทศไทย

โดยรณรงค์ให้พนักงานบริการหญิงในสถานประกอบการ ได้ผลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดย

สามารถลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์จากปีละประมาณ 2 แสนราย เหลือราวปีละ 15,000 ราย 

ท าให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสามประเทศที่ก  าลังพัฒนาซ่ึงได้รับการยอมรับว่า สามารถลดการแพร่

ระบาดของโรคเอดสล์งได้อย่างชัดเจน ในปีพ.ศ. 2539 (ร่วมกบัประเทศยูกนัดาและซิมบับเว)   

- สถานการณ์การติดเช้ือของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา มีแนวโน้ม

ลดลงถึงเกือบ 7 เท่า กล่าวคือ ในปีพ.ศ. 2529 มีประชากรที่ติดเช้ือมากถึง 7.85 ต่อประชากรพัน

คน ขณะที่ปีพ.ศ. 2552 ลดลงเหลือเพียง 0.37 ต่อประชากรพันคน ทั้งน้ีเป็นเพราะการรณรงค์เร่ือง

การป้องกนัโรคเอดสโ์ดยการใช้ถุงยางอนามัยที่มีเพ่ิมข้ึน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ้าง

ใน การสาธารณสขุไทย 2551 - 2552) 
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ปัจจุบนั 

 

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นประเทศที่ประสบ

ความส าเรจ็ ในการลดอตัราการติดเช้ือฯ จากแม่สู่ลูก ต ่ากว่า 2%  ซ่ึงเป็นประเทศแรกของเอเชีย และล าดับที่ 

2 ของโลก   โดยนายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ได้รับมอบใบประกาศ

รับรอง ในการประชุมระดับสูงของการประชุมทั่วไปของสหประชาชาติเพ่ือยุติปัญหาเอดส์ (United General 

Assembly High Level Meeting on Ending AIDS) เมื่อวันที่ 6-11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่นครนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา    

แต่เอดสย์งัไม่หายไปจากสงัคมไทย จากสถิติในปี พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยมีผูติ้ดเช้ือเอช

ไอวีที่มีชีวิตอยู่ จ านวน 427,800 คน มีผูเ้สียชีวิตเนื่องจากเอดสจ์ านวน 15,500 คนเฉลี่ยวนัละ 42 

คน และติดเช้ือฯรายใหม่มากถึง 6,300 คน เฉลีย่วนัละ 19 คน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

พฤศจิกายน 2559)  

 

กว่า 30 ปี ที่ประเทศไทยมีประสบการณ์และพัฒนาการต่อสู้กับปัญหาเอดส์ ด้วยความร่วมมือของ

ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และชุมชน โดยประสบความส าเรจ็ทั้งด้านป้องกนั รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ซ่ึงท า

ให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะยุติเอดส์ลงได้ ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 

2573 ตามเป้าหมาย 3 ประการคือ ลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ให้ต ่ากว่า 1,000 คนต่อปี  ลดเสียชีวิตจาก

เอดส์ให้ต ่ากว่า 4,000 คนต่อปี และลดการเลือกปฏบัิติจากเอดส์ในสังคมให้มากกว่าร้อยละ 90 โดยมีการ

ด าเนินงาน คือ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนทราบสถานะการติดเช้ือเอชไอวี มุ่งเน้นให้กลุ่มประชากรหลักได้เข้าถึง

บริการการป้องกันหลายรูปแบบและตรวจการติดเช้ือเอชไอวีให้ครอบคลุมร้อยละ 90 และ 2) ให้การรักษา

ด้วยยาต้านไวรัสฯ แต่เน่ินๆ กับผู้พบผลเอชไอวีเป็นบวกทุกราย โดยไม่ค านึงถึงระดับภูมิคุ้มกัน และต้องมี
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ระบบสนับสนุนให้ผู้ติดเช้ือฯ กินยาสม ่าเสมอ 3) ท าให้เร่ืองเอดส์และการตรวจเอชไอวีเป็นเร่ืองปกติวิสัย 

(ส านักโรคเอดสฯ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2559) 

ทั้งน้ี การยุติเอดส์ในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ หากรัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมลงทุน โดยใช้

มาตรการที่มีประสิทธิผลดังกล่าวควบคู่กับมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผลเดิม โดยต้องเน้นให้ครอบคลุม

ประชากรหลักที่ส าคัญ จะสามารถช่วยให้ผู้ติดเช้ือเอดส์ใหม่ลดจ านวนลงเกินกว่าร้อยละ 50 ทั้งน้ี การลงทุน

ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมประมาณ 95 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,325 ล้านบาทในระยะเวลา 10 ปี แต่

จะสามารถลดการใช้งบประมาณประเทศได้ถึง 313 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 10,955 ล้านบาท ซ่ึงจะ

ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยช่วยป้องกนัการติดเช้ือใหม่ประมาณ 20,000 คน ลดการสูญเสียชีวิต 22,000คน และ

เป็นโอกาสส าคัญที่ประเทศไทยจะลดการแพร่ระบาดเอดสต์ามที่รัฐบาลต้ังปณิธานไว้ 

ปัจจุบัน งบประมาณของประเทศในการแก้ไขปัญหาเอดสมุ่์งสู่การรักษาในระบบบริการเป็นหลัก และ

ไม่เพียงพอกบัการป้องกนัเอดส์ ดังน้ันภาคประชาสังคมจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญเพ่ือด าเนินงานป้องกันเอดส์

เข้าถึงกลุ่มประชากรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และ

ในอกีไม่กี่ปีข้างหน้าต่างประเทศลดหรือยุติการช่วยเหลือภาคประชาสงัคม จะส่งผลให้การท างานป้องกันเอดส์

ในประเทศไทยต้องจบลงด้วย ทางภาคประชาสังคม 30 องค์กรจึงจับมือร่วมกันจัดตั้งโครงการ “อีกนิดพิชิต

เอดส์ หรือ AIDS-Almost Zero” เพ่ือร่วมผลักดันการท างานด้านการป้องกันเอดส์ให้มีความต่อเน่ือง ตาม

เป้าหมายยุติเอดส ์ภายในปี พ.ศ. 2573  

 

ท าไมทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม 

 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็ในการแก้ปัญหาเอดส์จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ แต่

การแก้ไขปัญหาการติดเช้ือฯน้ัน จะต้องท าไปทั้งระบบ เรายังต้องท างานต่อเน่ือง เพ่ือไปสู่เป้าหมายในการยุติ

เอดส์ของประเทศ ภายในปี 2573 ซ่ึงประเทศยังไม่สามารถเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ เพ่ือ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานยุติเอดสใ์ห้ได้ใน อกี 14 ปีข้างหน้า 

การท างานเพ่ือยุติเอดสใ์นคร้ังน้ี นับเป็นมิติที่ส าคัญ กล่าวคือเป็นคร้ังแรกที่ภาคประชาสังคมกว่า 30 

องค์กรในประเทศไทย จะร่วมจับมือกับภาคธุรกิจที่มีหัวใจช่วยเหลือสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญระดับชาติ

ดังกล่าว ในการน้ีมูลนิธเิอดส์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากภาคประชาสังคม 30 องค์กร เป็นองค์กร

กลางในการระดมทุนผ่านโครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ “AIDS-Almost Zero” ซ่ึงยังต้องอาศัยการ

ระดมทุนเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพิชิตเอดสต์ามแผนงานในอกี 14 ปี 

โครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” ตั้งเป้าหมายในการระดมทุน 50 ล้านบาทในปีแรก และเพ่ิมขึ้นในปี

ต่อๆ ไป 100-200 ล้านบาท เพ่ือด าเนินงานป้องกนัเอดสใ์นกลุ่มประชากรต่างๆ ด้วยวิธกีารที่สอดคล้องและ

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จะบริหารจัดการให้เกิดผล โดยจัดสรรสู่องค์กรภาคประชาสังคมที่มี

ศักยภาพในการท างาน และน าเสนอโครงการท างานด้านเอดส์ ตามมาตรฐานและเป้าหมายในการพิชิตเอดส ์

“เกดิผลจริง วัดได้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้” 
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การด าเนนิงาน 

 

 โครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” ด าเนินงานโดยความร่วมมือของ ภาคประชาสังคม กว่า 30 องค์กร 

และภาคธุรกจิที่มีหัวใจช่วยเหลือสงัคม ในการน้ีมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากภาคประชา

สงัคม 30 องค์กร เป็นองค์กรกลาง รวมถึงการแต่งต้ังบุคลากรที่มีธรรมภิบาล ในการตรวจสอบความโปร่งใส 

และการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุติเอดส์ ภายใต้ช่ือ “คณะกรรมการอีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ“AIDS-

Almost Zero Committee” โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก UNAIDS มีคณะท างานด าเนินงาน ดังน้ี 

 คณะกรรมการกิตติมศักด์ิ หรือ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอีกนิดพชิิตเอดส์ ประกอบด้วย ผู้น าภาค

ธุรกิจจ านวน 7-10 คน เพ่ือท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน า ในการระดมทุน/ทรัพยากร  

โดยกรรมการกติติมศักด์ิ สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมในคณะกรรมการอกีนิดพิชิตเอดสไ์ด้  

 คณะกรรมการอีกนิดพิชิตเอดส์ เป็นกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 

ภาคประชาสังคม 6 คน ภาคธุรกิจ 3 คน ภาครัฐ 3 คน และนักวิชาการ 3 คน ท าหน้าที่ในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เกิดผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานผล โดย

มีกลไลการติดตามทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก    

 การท างานในแต่ละโครงการ จะวางแผนโดยคณะกรรมการวิชาการที่มีประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานด้านป้องกนัเอชไอวี และ มีกลไกการติดตามผล รายงานผล และประเมินผล ที่จะน าเสนอ

อย่างโปร่งใส  

 มีระบบติดตาม ตรวจสอบด้านการเงิน จากหน่วยงานภายนอกที่เป็นมาตรฐาน 

 

“รูเ้ร็ว รกัษาเร็ว ลดโอกาสในการแพร่เช้ือเอชไอวี” 
 

มาร่วมกนัสร้างประวัติศาสตร์คร้ังส าคัญในการ ยุติเอดส์ 

พาประเทศไทยผ่านโค้งสดุท้าย ไม่มีการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่  ในอกี 14 ปีข้างหน้า 

ด้วยการสนับสนุนโครงการ “อีกนิด พชิิตเอดส”์ ผ่านทาง www.aidsalmostzero.org 

 

ช่องทางการบริจาค 

ช่ือบัญชี AIDS-ALMOST ZERO เพ่ือมูลนิธเิอดสแ์ห่งประเทศไทย 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั  )มหาชน( สาขา งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 319-295473-1 

ท่านสามารถตดิต่อขอใบเสรจ็รับเงนิเพ่ือเป็นหลักฐานการลดหย่อนภาษไีด้ โดยการส่งหลักฐานการบริจาคเงนิ 

มาที่ CRM@aidsalmostzero.org หรือ โทรสาร. 02-618-4748 

 

ติดต่อ AIDS-Almost Zero   

มูลนธิิเอดสแ์ห่งประเทศไทย 191 ซอยพหลโยธนิ11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-279-7022-3 โทรสาร. 02-618-4748  

อเีมล CRM@aidsalmostzero.org / Facebook: AIDS Almost Zero / www.aidsalmostzero.org 
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