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1.
บทสรุปผู้บริหาร



สรุปผลการด�าเนินงาน

งานสมัชชากพอ.ชาติ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ  อิงธารรีสอร์ต 

จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 104  คน  จาก

เดิมที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 130 คน 

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก การประกาศกฎอัยการศึก ใน

เช้ามืดของวันที่ 20 พฤษภาคม ส่งผลให้สมาชิกบางส่วน

งดการเดนิทางมาเข้าร่วมการสมัมนา ผูเ้ข้าร่วมมาจากภาค

และเครือข่ายต่างๆ ดังนี้ 

 » กพอ.ภาคเหนอื กพอ.ภาคกลาง กพอ.ภาคอสีาน 

และกพอ.ภาคใต้ 

 » เครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย เครือข่าย

ความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเด็ก
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และเยาวชน เครือข่ายคนท�างานกับผู้ใช้ยา เครือข่ายคนท�างานกับ

พนักงานบริการ/พนักงานบริการ เครือข่ายคนท�างานด้านชุมชน 

4 ภาค เครือข่ายคนท�างานกับแรงงานข้ามชาติ และเครือข่าย

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

 » ผู้แทนจากภาคีสหประชาชาติด้านเอดส์ และผู้แทนองค์การยูนิเซฟ 

ประเทศไทย

3 ทิศทางหลักของการท�างานเอดส์ของประเทศ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 วันสุดท้ายของสมัชชา สมาชิกทั้งหมดได้

ประกาศรับรองฉันทามติว่ายังคงมุ่งหน้าตามวาระส�าคัญ 3 วาระของวาระเอดส์

ภาคประชาชนปี 2555 – 2559 ดังนี้

1. การปฏิรูปสังคมและการเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล�้า สร้างความ

เป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

2. การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและขจัดการตีตรา การ

เลือกปฏิบัติ

3. การจัดโครงสร้าง กลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

วาระเอดส์แห่งชาติ และกระบวนการท�างานของภาคประชาสังคม

สมาชิกท้ังหมดยังคงก�าหนดหมุดหมายที่เป็นทิศทางการท�างานเอดส์ใน

ประเทศไทยช่วงปี 2557 – 2559 3 เรื่องส�าคัญดังนี้

1. ร่วมออกแบบและบรหิารจดัการกองทุนด้านงานป้องกันเอดส์ของประเทศ

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง โดยการ

ติดตั้งกลไกการท�างานในชุมชนเพื่อให้ท�างานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. สนบัสนนุอนกุรรมการด้านส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธ ิเพือ่การเข้าถงึ

และได้รับบริการสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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สมาชกิยังได้เรียกร้องให้ กพอ. เป็นพืน้ทีเ่ร่ิมต้นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ 

ความรูเ้รือ่งเครอืข่ายต่างๆ การเรยีนรูข้้ามเครอืข่าย การเสริมสร้างคนท�างานรุน่ใหม่ 

โดยความร่วมมือจากองค์กรสมาชิก เครือข่ายสมาชิก ในการสนับสนุนทรัพยากร

ทุกด้านเพื่อก่อให้เกิดการท�างานร่วมกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ

หนุนเสริมการปฏิรูปสังคม ร่วมขับเคลื่อนกฎหมายรัฐสวัสดิการ เพื่อความเป็น

ธรรมและบรรลุวาระเอดส์ประชาชนต่อไป

บทเรียนการท�างาน

หากอ้างอิงตามวาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ.2555 – 2557 ที่รับรอง

ในงานสมัชชา กพอ. เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 มีวาระเร่งด่วน คือ 

ตั้งกองทุนป้องกันเอดส์ในประเทศไทย การสนับสนุนนโยบายลดอันตรายจากการ

ใช้สารเสพติด การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการ VCCT การรณรงค์ประเด็น

สิทธิทางเพศ การผลักดันให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีมาตรฐานเดียว และการ

ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม ซึง่เมือ่น�ามาเปรียบเทียบกบัรายละเอยีดท่ีแต่ละกลุ่ม

น�าเสนอสามารถวิเคราะห์บทเรียนออกมาได้ดังนี้

1. การท�างานกับชุมชน ต้องติดตั้งกลไกการท�างานร่วมกับ อปท. และ

องค์กรภาคประชาสังคม เช่น ผู้ติดเชื้อ ซึ่งเราต้องให้ชุมชนสามารถ

ท�างานได้เอง เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืน

2. การท�างานตลอดสิบปีที่ผ่านมา ยังมีการท�างานอยู่ในกลุ่มเดิม

ไม่เปลีย่นแปลง เช่น พนกังานบรกิาร กลุ่มผูใ้ช้ยาเสพตดิ กลุม่ความ

หลากหลายทางเพศ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย( MSM) ซึ่ง

เรามองเห็นความเปล่ียนแปลงว่าประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถ

ลุกขึ้นท�างานในประเด็นของตัวเองได้ดี
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3. การท�างานเชิงนโยบายยังไม่ขับเคลื่อนไปมากนัก มีบางประเด็นที่มี

ความก้าวหน้า อาท ิการพฒันาระบบบริการตรวจหาเชือ้เอชไอวีโดย

สมัครใจ หรือ VCCT การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด หรือ 

HARM Reduction  และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4. ยังไม่มีการพูดถึงประเด็นสิทธิทางเพศในบริบทงานเอดส์อย่างแข็ง

ขันมากนัก แต่ยังมีนักกิจกรรมรุ่นใหม่ที่เริ่มลุกขึ้นมาขับเคลื่อนใน

ประเด็นดังกล่าวในระยะ 2 ปีที่ผ่านมามากขึ้น

งานรณรงค์ของภาคประชาสังคม

สมาชิกได้ออกแบบงานรณรงค์ด้านเอดส์ใน 3 ปีข้างหน้า  โดยจะมุ่งเน้น

การรณรงค์ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. การเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการด้านเอดส์ของแรงงานข้ามชาติ

ในระบบหลักประกันสุขภาพส�าหรับแรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหา

สถานะบุคคล ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับคนไทย (ตัวอย่าง การจัด

ล่ามแปลในหน่วยบริการ บริการVCCTรวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์)

2. การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและบริการทางเพศของเยาวชนอายุ

ต�่ากว่า 18 ปี โดยให้มีการยกเลิกระเบียบของแพทยสภา เพื่อให้

เยาวชนสามารถเข้ารบับรกิารตรวจเลอืดหาเช้ือเอชไอวไีด้โดยไม่ต้อง

ขอค�ายินยอมจากผู้ปกครอง 

3. การด�าเนนิงานลดอนัตรายจากการใช้สารเสพตดิ (Harm Reduction) 

ให้สังคมมีข้อมูลในการแยกแยะภาวะผู้ที่พึ่งพิงยา กับผู้ใช้ยา และ

สนับสนุนการน�าเข็มสะอาดมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการป้องกัน

การรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาชนิดฉีด

4. การลดการตตีราและเลอืกปฏบิตั ิรณรงค์ให้สงัคมมองเรือ่งเอดส์ เป็น

เรื่องของทกุคน การรบั-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีเป็นเรือ่งของพฤตกิรรม 
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อาชพีหรอืกลุ่มประชากรไม่ใช่สาเหตุของการติดเชือ้  และเพิม่ความ

เข้าใจในการอยูร่่วมกับผูท้ีม่เีชือ้เอชไอว ีเพือ่ให้พวกเขาสามารถท�างาน

และเรียนได้ มีชีวิตเฉกเช่นคนปกติทั่วไป 

5. การพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษาและการตรวจหาเช้ือเอชไอ

วีโดยชุมชน รณรงค์ให้คนได้รับข้อมูลจนมั่นใจที่จะเข้าไปรับการ

เข้ารับบริการตรวจ VCCT ในสถานให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็น

มิตรกับผู้ให้บริการ และการเข้าถึงชุดอุปกรณ์ตรวจเลือดหาเช้ือ

เอชไอวีได้ด้วยตนเอง 

ทศิทางและข้อเสนอแนะของกลุ่มประชากรในอกี 3 ปีข้างหน้า  

สถานการณ์ในกลุม่ประชากรหลกัเหล่านี ้ได้แก่ กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์

กับชาย พนักงานบริการ แรงงานข้ามชาติ และผู้ใช้ยา ยังเผชิญกับสภาพปัญหา

ที่มาจากอคติของคนในสังคม ที่มองว่าคนกลุ่มเหล่านี้เป็นผู้กระจายและส่งต่อเชื้อ

เอชไอวีไปสู่ผู้อื่น เป็นบุคคลอันตราย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน น�าไปสู่การรับและ

ถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนอ่ืน  กลุ่มประชากรเหล่านี้ถูกให้ความส�าคัญจากหน่วยงาน

ด้านควบคุมการระบาดผ่านนโยบายลดการติดเช้ือรายใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้มี

เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัย ในกรณีของกลุม่แรงงานข้ามชาตถูิกกีดกันการเข้ารบับรกิาร

ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนถูกคาดหวังให้ชะลอการ

มเีพศสมัพันธ์ออกไปให้นานทีส่ดุ ส่วนกลุม่ผูห้ญงิกลายเป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากเพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยัจากเอชไอว/ีเอดส์และการท้องไม่พร้อม เนือ่งมาจาก

สถานะทางเพศที่ไม่สามารถต่อรองเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กับตนเองได้

1. กลุ่มคนท�างานกับผู้ใช้ยา

1.1 มนีโยบายทีใ่ห้บรกิารด้านการป้องกนัอย่างรอบด้านส�าหรบัผูใ้ช้ยา 

ครอบคลุมการให้สารเมทาโดนทดแทนการใช้ฝิ่น เข็มสะอาด

ส�าหรับป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  รวมทั้งการเข้าถึงการตรวจ

และรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี
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1.2 สร้างความเข้าใจให้ผู้ก�าหนดนโยบายด้ายยาเสพตดิในการท�างาน

เพือ่แก้ปัญหาต้องค�านงึถึงข้อเทจ็จรงิว่าการเสยีชวีติของผูใ้ช้ยา 2 

อนัดบัแรกนัน้เป็นการเสยีชวีติจากเอชไอว/ีเอดส์และการใช้ยาเกิน

ขนาด  และการเข้ารับการบ�าบัดรักษาในระยะสั้นๆ ไม่สามารถ

ท�าให้ผู้ใช้ยาเลิกยาได้อย่างเด็ดขาด กระบวนการบังคับบ�าบัด

และการคุมขังจึงไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาอีกต่อไป จึงต้องส่ง

เสรมิการท�างานกบัครอบครวัของผูใ้ช้ยาและชมุชนให้ตระหนกัว่า

ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้กับทุกคน ต้องอาศัย

ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการเลิกยา

2. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เสนอให้มีนโยบายดูแลสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ระบบบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ

ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบัตรทอง มีการแปลภาษาให้กับ

แรงงานข้ามชาติที่ใช้บริการด้านสุขภาพ

3. ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ร่วมให้บริการที่เป็นมิตร ในกลุ่มพนักงาน

บริการ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีการ

ฉีด กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในการจัดบริการให้ค�าปรึกษา งาน

ส่งเสรมิ VCCT เคลือ่นทีล่งไปในชมุชน และเป็นแหล่งความรู้ในเร่ือง

การป้องกนัและดแูลรกัษาในเรือ่งเอชไอว/ีเอดส์และสขุภาพ เชือ่มโยง

กบัการให้บรกิารและส่งต่อการให้บรกิารร่วมกบัสถานบรกิารภาครัฐ

4. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศและอนามัย

เจริญพันธ์ บริการ VCCT ส�าหรับเยาวชน  และมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบการให้บริการสุขภาพทางเพศที่สอดคล้องกับวิถีชิวิตทาง

เพศของเด็กและเยาวชน

5. งานเสริมศักยภาพและสร้างภาวะความเป็นผู้น�า โดยเฉพาะในกลุ่ม

ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน ให้สามารถเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาและ

ความต้องการด้านสุขภาพได้
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ทศวรรษการปฏิรูปสังคม ลดความเหลื่อมล�้า 

สร้างความเป็นธรรม และลดการตีตรา

ข้อเสนอส่วนที่เพิ่มเติมจากวาระเอดส์ภาคประชาชน มุ่งหมายให้

ภาคประชาสังคมด้านเอดส์และสุขภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน

ลดความเหลือ่มล�า้ สร้างความเป็นธรรมให้กบัประชาชน ร่วมกับภาคีเครอืข่ายอืน่ๆ  

รวมถึงหลักประกันด้านต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. รฐัสวสัดกิาร  ทีม่าของงบประมาณในการเป็นรฐัสวสัดกิาร คอื การ

บรหิารจดัการระบบภาษใีห้มปีระสทิธภิาพ เพ่ือมาดแูลสวสัดกิารให้กบั

ประชาชนตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ เช่น การรักษาพยาบาล

ทีม่มีาตรฐานเดียวกนั หลักประกนัยามชราภาพ เป็นบ�านาญพืน้ฐาน

ให้กับประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมการออม หลักประกันทาง

รายได้ ที่ไม่ใช่แค่เกษตรกร แต่ประชาชนทุกคนต้องมีรายได้ยาม

ว่างงาน หลกัประกนัด้านทีด่นิ ทีจ่ะกระจายทรพัยากรอย่างเป็นธรรม 

หลักประกันด้านการศึกษา คือปฏิรูปกระทรวงศึกษา เพื่อน�าเงินมา

พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักประกันในการมีโอกาสที่

เท่าเทียมของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส หลักประกันในเรื่องการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และการบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดเก็บภาษี

2. ข้อเสนอต่อการพัฒนาหลักประกันด้านตา่งๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

2.1 หลักประกันทางสุขภาพ  คือ ระบบหลักประกันสุขภาพระบบ

เดียวทั่วประเทศ รักษาทุกโรค

2.2 หลักประกันยามชราภาพ เปลี่ยนจาก “เบี้ยยังชีพ” เป็นบ�านาญ

ชราภาพพื้นฐาน ทันที เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

12
ร า ย ง า นสมั ช ช า 

กพอ. ชาติ 
ประจำาปี 2555 – 2556



2.3  หลักประกันทางรายได้ การมีงานท�า  ประชาชนไทยทุกอาชีพ

ได้รับการประกันรายได้ 

2.4  หลกัประกนัด้านทีด่นิ ทีอ่ยูอ่าศยั :  เร่งรดัโฉนดชุมชน ธนาคาร

ที่ดิน และปฏิรูปภาษีที่ดินก้าวหน้า

2.5 หลักประกันทางการศึกษา เรียนฟรีจริง 12 ปีตามรัฐธรรมนูญ 

รับประกันเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ 

2.6 หลักประกันการมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ของกลุ่มประชากร

เปราะบาง 

2.7  หลักประกันพลเมืองเรื่องผู้บริโภค  ตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภค

ตามรัฐธรรมนูญทันที 

2.8 การบริหารจัดการการเงินการคลังเพื่อรัฐสวัสดิการ  ภาษีที่ดิน 

ทรัพย์สิน มรดกทันที 

3. กฎหมายที่ประชาชนต้องร่วมกันขับเคลื่อนมีทั้งหมด 14 ฉบับ ต้อง

อาศัยภาคประชาชนในการลงลายมือชื่อเสนอกฎหมาย
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Executive Summary 

TNCA’s assembly organized during 20 

– 22 May 2014 at Ing tan resort Nakhon Nayok 

province have 100 participants joint, which is 

below than targeted at 130 persons due to the 

announcement of Martial law at the dawn of May 

20th, caused numbers of member cancel their 

plan to join the assembly. Participants came 

from each regions and networks as following,  

 » Northern, Central, Northeastern and 

Southern NGO Coalition on AIDS

 » Networks; Sexual diversity network, 

Children and Youth network, Network 
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of person working with people who inject drug, Network of 

person working with sex worker, Network of sex worker, 

Network of person working with community from 4 regions, 

Network of person working with Migrant and Thai Network 

of People Living with HIV/AIDS 

 » Representative from UNAIDS and UNICEF Thailand   

3 Major directions of HIV/AIDS in Thailand

On the last day of the assembly May 22nd 2014, all members 

declare consensus to keep moving toward on 3 major agendas under 

People AIDS Agenda 2012 – 2016 as following,

1. Social and Political reform for reduction of inequality, estab-

lishment of Justice, eliminate HIV/AIDS problems and move 

forward to welfare State

2. Prevention, Care, Treatment and reduce Impact and eliminate 

Stigma and Discrimination

3. Establish structure and mechanism for strengthening Human 

Rights, People AIDS Agenda and civil society movement 

All members also pin point 3 major directions of HIV/AIDS in 

Thailand during 2014 – 2016 as following,

1. Participation in design and management of national HIV/

AIDS prevention fund

2. Promote and strengthen area/community self management on 

health issue by establish working mechanism within community 

to promote quality of life
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3. Support operation of Rights promotion and protection sub-com-

mittee (under National AIDS committee) in order to access 

to health service and promoting quality of life 

Members also demanded TNCA as advocacy platform to promote 

knowledge, understanding and learning across networks and strengthening 

new generation within collaboration and support from organizational and 

network members to establish social movement for social and law reform 

to move forward to welfare state as stated in People AIDS Agenda.

Lesson Learnt

Refer to People AIDS Agenda 2012 – 2016 as declared and 

endorsed in previous TNCA assembly January 25 – 27 2012, number 

of urgent agendas were defined; establishment of national HIV/AIDS 

fund, support harm reduction policy, promote access to VCCT service 

of general population, advocacy on sexual rights, impel one standard of 

health insurance system and reduce social inequality. During the assembly 

TNCA member have draw out its 3 years lesson learnt related to these 

urgent agendas,

1. Working with community in sustainability need to establish 

mechanism that can work in collaboration with local adminis-

trative authority and civil society such as PLHIV group and 

straight forward to community self management

2. In a past decade, HIV/AIDS work are still remain in the 

same populations; sex worker, people who inject drug, men 

who have sex with men, transgender and sexual diversity 
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group, thus we can see that people from these populations 

can do good work for their own issues

3. Some policy works are on progress ie; system development 

for VCCT, harm reduction and universal health coverage, 

however policy work is not driven much

4. Sexual rights is not as much heard in HIV/AIDS working 

context, however there were group of young activist start 

driven this issue within past 2 years

Civil Society Advocacy work 

For the next 3 years, members have designed 5 HIV/AIDS 

advocacy work

1. Access to HIV/AIDS and health services in health insurance 

system for migrant and stateless with same standard as 

Thai citizen (ie; VCCT service included in benefit package, 

interpreters are required at health service spot)

2. Access to sexual and health service of young people by 

repeal regulation of Medical council which interrupt youth 

under 18 years old can make decision by their own to access 

to HIV blood testing 

3. Promote harm reduction to create better understanding of 

public for differentiation between drug user and drug depen-

dent and support using clean needle as HIV prevention tool 

among people who inject drug
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4. Campaign for reduction on HIV/AIDS stigma and discrimination, 

AIDS is everyone awareness, HIV transmission is non-pre-

vention behavior, not about occupation or what’s population 

group you belong to and create better understanding on living 

with people living with HIV (PLHIV) in order to let PLHIV 

live their normal life, learn and work as others.

5. System development for community VCCT, make sure that 

people will get informed enough to get into VCCT service at 

standard and user friendly service spot and get access to 

self HIV blood testing tool.

Direction and recommendation from population 

groups in the next 3 years 

These population groups; Men who have sex with Men, Sex 

Worker, migrant and People Who Inject Drug still face bias from people 

in society who look that they are dangerous group who transmit HIV 

to other in society.  Though these population are getting intention from 

epidemiology control unit from getting to zero of new infection by pro-

moting safer sex, however Migrant still face discriminate in access to 

health care and treatment service, Children and youth are expected to pro 

long their abstinent and women became person whom received impact 

of getting HIV and unplanned pregnancy from unsafe sex due to their 

gender status which cannot negotiate for their own safer sex
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1. Group of person who work with PWID

1.1 Policy for comprehensive prevention service for PWID 

was put in place including Methadone Maintenance 

Treatment (MMT) for opium compensate, clean needle 

for HIV prevention and access to Hepatitis B and C test 

and treatment

1.2 Building understand for drug policy maker that drug solving 

problem need to based on fact that the first 2 causes 

of death among PWID are from drug overdose and HIV 

related death, and getting short course treatment cannot 

help drug user from stop using drug, mandatory treatment 

and imprison process are not anymore solution. Way of 

solution is to strengthen working with community and 

family of PWID, raising understand and awareness that  

drug is close and can happen to everyone and PWID 

need time and continuity of support for stop using drug

2.  Migrant propose establishment of policy of taking care of 

quality of life and health of migrant, health service system 

for migrant need to have same standard as national health 

insurance system and interpreters are required at health 

service spot

3. Co friendly service provider need to be promote among SW, 

MSM, PWID and PLHIV in order to provide counseling and 

promote mobile VCCT to community, and working as source 

of knowledge for HIV prevention, care and treatment and 
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health by linkage with health service and referral system of 

government health facility

4. Strengthening access to sexual and reproductive health infor-

mation and VCCT service for youth by youth ‘s participation 

in sexual health service design related to children and youth 

sexual life

5. Building capacity and leadership especially for women, children 

and youth to have ability to be representative to reflect their 

health problem and need

Decade of social reform, reduction of inequality, 

establishment of justice and eliminate HIV stigma

In addition to People AIDS Agenda, some recommendation are 

proposed by aimed that health and HIV/AIDS civil society will partici-

pate and join hands with partners and networks in driven intervention 

for reduction of inequality, establishment of justice for people including 

establishment of other security for better quality of life of people

1. Welfare state which budget sources for being welfare state 

are come from effective tax management system then can 

have budget for taking good care of welfares for people as 

from people’s basic rights ie; same standard of health care 

and treatment, old age security system as basic pension for 

people including strengthening saving, income secure for every 

people at their unemployment not just only agriculturist, land 

secure that ensure justice resource distribution, education 
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ensure by reform the education ministry to bring in budget 

for develop good quality of education system, ensure equal 

opportunity of disadvantage group, ensure consumer protection 

and the management of tax and financial

2. Recommendation toward assurances for people quality 

of life

2.1 Health assurance is one standard of national health 

security system cover all diseases

2.2 Old age assurance, for reduction of in equality need 

immediately change from allowance to basic pension

2.3 Income and employment assurance which every Thai 

citizen in every occupation need income assurance

2.4 Land and house assurance which need to rapidity com-

munity title deed, land bank and advance land tax reform

2.5 Education assurance which guarantee 12 years free 

education based on constitution and ensure access to 

education at all level

2.6 Equal opportunity assurance of every disadvantage group

2.7 Consumer assurance by immediately establish consumer 

independent entity as stated in constitution

2.8 Management of finance and banking for welfare state which 

need immediately correct land tax and inheritance tax

3. Law which need to be driven by people movement are 

around 14 laws
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2.
ก�าหนดการ



กลุ่มย่อย

กำาหนดการสมัชชา กพอ. ชาติ ประจำาปี 2555 – 2556

วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2557 

ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

กลุ่มที่ 1  การเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการด้านเอดส์
  ของแรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
กลุ่มที่ 2 การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและบริการทางเพศ
  ของเยาวชน
กลุ่มที่ 3 การด�าเนินงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 
  Harm Reduction)
กลุ่มที่ 4 การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
กลุ่มที่ 5 การพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษาและ  

  การตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยชุมชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

09.30 – 10.00 น. พิธีรวมใจคนท�างานและเปิดงานสมัชชา 

   โดย ศจ.สนั่น วุฒิ

10.00 – 10.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดสมัชชา 

   โดยสุภัทรา นาคะผิว ประธาน กพอ.

10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย “บทเรียนการท�างานเอดส์ที่ผ่านมา” 

   โดยสุรีรัตน์ ตรีมรรคา

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย “กพอ. จะท�างานรณรงค์อะไร

   ใน 3 ปีข้างหน้า” โดยนิวัตร สุวรรณพัฒนา
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ผู้เข้าร่วม

เสวนา

15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง

15.15 – 17.00 น. งานรณรงค์ก่อนงานสัมมนาเอดส์ระดับชาติ

   ประจ�าปี 2557 โดยนิมิตร์ เทียนอุดม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

09.00 – 09.30 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

09.30 – 12.00 น. บทบาท และทิศทางส�าคัญในการท�างาน

   ของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ ในอีก 3 ปี

   ข้างหน้า 

   ด�าเนินรายการโดยสุภัทรา นาคะผิว

1) จารุณี ศิริพันธ์ ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้ยา 

2) ดนัย ลินจงรัตน์ ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 

3) อภิวัฒน์ กวางแก้ว ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

4) ชูวงศ์ แสงคง ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ

5) สุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้แทนเครือข่ายคนท�างานเพื่อพนักงานบริการ

6) นภีรนันท์ น�้าดอกไม้ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชน 

7) มาลินี เวชสุข ผู้แทนเครือข่ายผู้หญิง

8) นิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ผู้แทนเครือข่ายเด็ก
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12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น.  อภิปรายกองทุนป้องกันเอดส์ของประเทศ

   อภิปรายกองทุนโลก (Global fund) 

   โดยนิมิตร์ เทียนอุดม และสุภัทรา นาคะผิว

14.30 – 16.00 น. เสวนาทศวรรษปฏิรูปสังคม ลดความเหลื่อมล�้า 

   สร้างความเป็นธรรม ลดการตีตรา 

   โดยสุรีรัตน์ ตรีมรรคา

16.00 – 18.00 น. กีฬาสัมพันธ์ โดยเครือข่ายเยาวชน

19.00 – 22.00 น.  กิจกรรมเติมก�าลังใจคนท�างาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

9.00 – 10.00 น. เปิดตัวนักกิจกรรมรุ่นใหม่ของ กพอ. กับบทบาท

   เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน เรื่องสิทธิทางเพศ 

   สิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน โดยนักกิจกรรม

   สิทธิทางเพศฯ

10.00 – 11.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ “หมุดหมาย และทิศทาง

   การท�างานเอดส์ของคณะกรรมการองค์การพัฒนา

   เอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ประเทศไทย :  สมัชชา 2557” 

   โดยสุรีรัตน์ ตรีมรรคา

11.00 – 12.00 น. การด�าเนินงานที่ผ่านมาของ กพอ.ภาคและชาติ 

   และรายงานการเงิน 

   โดยกาญจนา แถลงกิจ และวัชราภรณ์ วังคีรี

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ

   โดยสวัสดิภาพ
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3.
วัตถุประสงค์

การจัดงาน



วัตถปุระสงค์การจดัสมชัชาของคณะกรรมการ

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 

2 ปี เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สมาชิก และเครือข่ายคนท�างาน

ด้านเอดส์ได้มาทบทวน แลกเปล่ียน สรุปบทเรียนการ

ท�างานที่ผ่านมาในการท�างานด้านเอดส์และสุขภาพ 

รวมถงึวเิคราะหค์วามทา้ทายในอนาคต โดยเฉพาะ

สถานการณ์ปัจจุบันที่กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และ

มาลาเรีย Global Fund) จะยุติการสนับสนุนงบประมาณใน

การท�างานเอดสภ์ายในเดอืนกนัยายนนี ้(ซึง่เคยสนบัสนนุการ

ท�างานใหก้บัประเทศไทย 11 ป)ี เพือ่น�าเงนิไปสนบัสนนุการ

ท�างานในโครงการใหม่ (New Funding Model: NFM) ซึ่ง

ถอืเปน็จดุเปลีย่นส�าคญัทีค่นท�างานด้านเอดสต์อ้งปรบัเปลีย่น

กระบวนการท�างานควบคู่ไปกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนากองทุนด้านการป้องกันเอดส์ในประเทศให้มากขึ้น

28
ร า ย ง า นสมั ช ช า 

กพอ. ชาติ 
ประจำาปี 2555 – 2556



การจัดงานสมัชชาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นพื้นที่ในการร่วมกันวิเคราะห์

แลกเปลี่ยนสถานการณ์การท�างานร่วมกันแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการหนุนเสริมเติม

พลงัใจใหก้บัคนท�างาน ไดม้กี�าลงัในการท�างานรว่มกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ และ

ที่ส�าคัญงานสมัชชาครั้งนี้จะมีฉันทามติในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยเฉพาะใน

ประเด็นของการลดการลดความเหลื่อมล้�า ลดการตีตรา และร่วมกันปฏิรูปสังคม 

ตั้งแต่ในระดับพื้นที่ ภาค และชาติ

การจัดงานสมชัชาในครัง้น้ีไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์ารยนูเิซฟ (UNICEF) 

ยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) และมูลนิธิพีเอสไอ (PSI) ประเทศไทย ซึ่งผู้สนับสนุนต่าง

ก็มีความคาดหวังต่อการจัดสมัชชาดังนี้

ยูนิเซฟ (UNICEF) เห็นความส�าคัญในการสนับสนุนการท�างานเชิง

นโยบายด้านเด็ก โดยเฉพาะที่อยู่ในภาวะเปราะบาง เพื่อเป็นแนวทางส�าคัญของ

การขบัเคลือ่นงานในระดบัพ้ืนที ่รวมถึงตอ้งการเห็นแนวทางในการท�างานประเดน็

เด็กภายหลังจากการสนับสนุนของกองทุนโลกจบลง

ยเูอ็นเอดส ์(UNAIDS) มองวา่การท�างานพฒันามคีวามเปลีย่นแปลงตลอด

เวลาตามการสนับสนุนของแหล่งทุน แต่ทั้งนี้คนท�างานพัฒนาต้องมีกระบวนการ

พฒันาศกัยภาพในการท�างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แมจ้ะไมม่แีหล่งทนุภายนอก

สนับสนุนก็ตาม ส่วนความคาดหวังต่อจากนี้คือ ต้องการเห็นการวิเคราะห์ความ

ทา้ทายในการท�างาน เพ่ือสรา้งความตืน่ตวัในการท�างาน ทีไ่มใ่ชแ่คท่�าตามโปรแกรม 

แต่เป็นการผ่าทางตันในการท�างานพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย มีความเชื่อว่าผู้เข้าร่วมจะได้รู้จักกัน เรียน

รู้ประเด็นงานระหว่างกัน เพื่อเป็นการเปิดประเด็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติระหว่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่ม

คนหลากหลายทางเพศได้อย่างปราศจากอคติ

สุภัทรา นาคะผิว 
ประธานกพอ.ชาติ 

20 พฤษภาคม 2557 
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4.
หมุดหมาย และทิศทาง

การท�างานเอดส์ 
คณะกรรมการ

องค์การพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส์ (กพอ.) 
สมัชชา กพอ.ชาติ 

พ.ศ. 2557



ในวาระสมชัชาขององค์กรสมาชกิคณะกรรมการ

องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)ประเทศไทย ระหว่าง

วันท่ี 20-22 พฤษภาคม 2557 ซึง่มอีงค์กรสมาชกิเขา้รว่ม

จากภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคใต ้ภาคกลาง 

ภาคตะวันตก ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง

สมาชกิจากเครอืขา่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย 

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเด็กและ

เยาวชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายผู้หญิง เครือข่าย

พนักงานบริการ  เครือข่ายผู้ใช้ยา เครือข่ายคนท�างาน

ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เครือข่ายสุขภาพ

และชาตพัินธุ ์เครอืขา่ยคนท�างาน งานแรงงานขา้มชาต ิ

เครือข่ายการท�างานในชุมชน 
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เราได้ท�าการวิเคราะห์พิจารณาบทเรียนการท�างานที่ผ่านมา ความ

ท้าทายในอนาคต และทบทวนวาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ.2555 - 2559 

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง การประกาศกฎอัยการศึก 

ภาวะสูญญากาศรัฐบาล อย่างไรก็ตาม สภาพความเหลื่อมล้�าในสังคมยังด�ารงอยู่ 

ส่งผลให้เกิดภาวะยากล�าบากของกลุ่มคนที่ยากจน กลุ่มคนที่ยากล�าบากในเมือง

และชนบท กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

และสังคมที่ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การลิดรอนสิทธิในการด�ารง

ชีวิต รวมทั้งขบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาชนยังต้องการความเชื่อมโยงเพื่อ

สานการเรียนรู้และพลังขับเคลื่อนร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ  

แม้การท�างานด้านเอดส์ตลอดกว่ายี่สิบปีท่ีผ่านมาจะประสบความส�าเร็จ

เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการเข้าถึงยาในการรักษาครอบคลุมประชากรไทยทุกคน การ

มงีบประมาณจ�านวนมากทัง้ในประเทศและจากตา่งประเทศเพือ่ด�าเนินการสง่เสรมิ

สนบัสนนุใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัในการด�ารงชวีติทีป่ลอดภยัจากการไดร้บัเชือ้เอช

ไอว ีมกีารรณรงคท์างนโยบายทีก่า้วหนา้ในเรือ่งการลดอนัตรายจากการใชย้า การ

สง่เสรมิสทิธทิางเพศ ซึง่กอ่ใหเ้กดิขบวนการเครอืขา่ยประชาชนทีอ่ยูใ่นภาวะเปราะ

บางตอ่การรับเชือ้เอชไอวีขึ้น เพือ่สรา้งเสรมิคณุภาพชวีติและปกปอ้งคุม้ครองสทิธิ

ในการด�ารงชีวิตของตนเอง

เมื่อทบทวนวาระเอดส์ประชาชนซึ่งรับรองเมื่อสมัชชา กพอ.ในปี 2555 

ยงัพบวา่วาระเรง่ด่วนเรือ่งการรณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนกัและเขา้รับการตรวจหา

เชื้อเอชไอวีอย่างสมัครใจยังไม่กว้างขวางเพียงพอ ยังไม่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ยัง

เป็นนโยบายที่จ�ากัดและลิดรอนสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมเพศศึกษาที่ตั้งอยู่บน

ฐานสิทธิทางเพศ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ใช้สารเสพติด 

คนที่ถูกกักขงัในเรือนจ�า ประชากรเคลือ่นยา้ยแรงงานในประเทศและข้ามประเทศ  

เนื่องจากข้อจ�ากัดของกฎหมาย นโยบาย ระบบบริการและอุปสรรคจากทัศนคติ
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ของสังคม การตีตราเอดส์ของตนเองและสังคม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณใน

ประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อการท�างานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง

เราได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้า 3 เรื่องส�าคัญคือ 

• รว่มออกแบบและบรหิารจดัการกองทนุดา้นงานป้องกันเอดสข์องประเทศ

• ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง โดยการ

ติดตั้งกลไกการท�างานในชุมชนเพื่อให้ท�างานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

• สนับสนนุอนกุรรมการด้านสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธ ิเพือ่การเข้าถงึ

และได้รับบริการสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

• กพอ.จะตอ้งหลอมรวมพลังมุง่หนา้การท�างานทุกวิถีทางใหบ้รรลุวาระ

เอดส์ประชาชน พ.ศ.2555-2559 ทั้ง 3 วาระ คือ

• การปฏริปูสงัคมและการเมอืงเพือ่ลดความเหลือ่มล้�า สรา้งความเปน็

ธรรม ลดปัญหาเอดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

• การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและขจัดการตีตรา การเลือก

ปฏิบัติ

• การจัดโครงสร้าง กลไกการขับเคล่ือนเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

วาระเอดส์แห่งชาติ และกระบวนการท�างานของภาคประชาสังคม

โดยตอ้งใชพ้ืน้ที ่กพอ.ใหเ้ปน็พืน้ทีเ่ริม่ตน้การรณรงคส์รา้งความเขา้ใจ ความ

รูเ้รือ่งเครอืขา่ยตา่งๆ การเรยีนรูข้้ามเครอืขา่ย การเสรมิสรา้งคนท�างานรุน่ใหม ่โดย

ความร่วมมือจากองค์กรสมาชิก เครือข่ายสมาชิก ในการสนับสนุนทรัพยากรทุก

ด้านเพื่อก่อให้เกิดการท�างานร่วมกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อหนุน
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เสริมการปฏิรูปสังคม ร่วมขับเคล่ือนกฎหมายรัฐสวัสดิการ เพื่อความเป็นธรรม

และบรรลุวาระเอดส์ประชาชนต่อไป

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

เมื่อ 22 พฤษภาคม2557

สมัชชา กพอ. 

ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
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5.
บทเรียน

จากการท�างานเอดส์ 
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา



1) ข้อสรุป 

หากอ้างองิตามวาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ.2555 – 2557 

ที่รับรองในงานสมัชชา กพอ. เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 

มวีาระเร่งด่วน คอื ตัง้กองทนุป้องกนัเอดส์ในประเทศไทย การสนบัสนนุ

นโยบายลดอนัตรายจากการใช้สารเสพตดิ การส่งเสรมิให้ประชาชนเข้า

ถงึบริการ VCCT การรณรงค์ประเดน็สทิธทิางเพศ การผลกัดันให้ระบบ

หลักประกันสุขภาพมีมาตรฐานเดียว และการลดความเหลื่อมล�้าทาง

สังคม ซ่ึงเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับรายละเอียดที่แต่ละกลุ่มน�าเสนอ

สามารถวิเคราะห์บทเรียนออกมาได้ดังนี้

 » การท�างานกับชุมชน ต้องติดตั้งกลไกการท�างานร่วม

กับ อปท. และองค์กรภาคประชาสังคม เช่น ผู้ติดเชื้อ 

ซึ่งเราต้องให้ชุมชนสามารถท�างานได้เอง เพื่อเป็นการ

สร้างความยั่งยืน
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 » การท�างานตลอดสิบปีที่ผ่านมา ยังมีการท�างานอยู่ในกลุ่มเดิม

ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น พนักงานบริการ กลุ่มความหลากหลายทาง

เพศ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย( MSM) ซึ่งเรามองเห็นความ

เปลี่ยนแปลงว่าประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถลุกขึ้นท�างานใน

ประเด็นของตัวเองได้ดี

 » การท�างานเชิงนโยบายยงัไม่ขับเคลือ่นไปมากนกั มบีางประเดน็ทีม่ี

ความก้าวหน้า อาท ิการพฒันาระบบบริการตรวจหาเชือ้เอชไอวีโดย

สมัครใจ หรือ VCCT การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด หรือ 

HARM Reduction  และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 » ยงัไม่มกีารพดูถงึประเดน็สทิธทิางเพศในบรบิทงานเอดส์อย่างแขง็

ขันมากนัก แต่ยังมีนักกิจกรรมรุ่นใหม่ที่เร่ิมลุกขึ้นมาขับเคลื่อนใน

ประเด็นดังกล่าวในระยะ 2 ปีที่ผ่านมามากขึ้น

ทิศทางไปข้างหน้า

 � เอน็จโีอเอดสท์�างานเชงิลกึเฉพาะประเด็นกับกลุ่มประชากรเปา้หมาย 

แต่ยังไม่สามารถลดสถานการณ์การตีตราในตัวเองและจากสังคม 

กพอ.จงึสนบัสนนุแนวทางในการสง่เสริมการท�างานเพือ่ลดการตตีรา 

เพื่อให้กลุ่มประชากรเฉพาะมีความภาคภูมิใจและเคารพในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ในตัวเอง

 � เพิ่มความเข้มข้นการท�างานในประเด็นลดความเหลื่อมล้�าบน

หลักการเคารพสิทธิทางเพศ

 � ค้นหาวิธีการท�างานร่วมกันเพื่อน�าไปสู่ทิศทางการปฏิรูปสวัสดิการ

ทางสังคม เช่น บ�านาญประชาชน การประกันรายได้ให้ประชาชน 

สวัสดิการด้านการศึกษา 
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พื้นที่ของ กพอ.

ท�าให้พ้ืนท่ีแห่งการรวมตวัเป็นกลุม่และเครอืข่าย กลายเป็นพืน้ทีแ่ห่งการ

เรียนรู้ข้ามเครือข่าย ข้ามงานกลุ่มเฉพาะ เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิของความหลากหลายทางเพศ  วิถีชีวิตการใช้สาร

เสพติด และความเป็นชนกลุ่มน้อย ฯลฯ

2) รายงานกลุ่มย่อย วิเคราะห์บทเรียนการท�างานเอดส์ใน

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

2.1) บทเรียนการท�างานของภาคเหนือ

ความคุ้มทุนของการใช้ทรพัยากรในการด�าเนนิงาน หมายถงึการสนบัสนนุ

การท�างาน ทัง้ในรปูแบบคนท�างาน การพฒันากระบวนการท�างาน และการสนบัสนนุ

งบประมาณไปเยอะ แต่ได้ผลน้อย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 » การท�างานร่วมระหว่างภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม ที่อยู่ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุก

ด้าน ทุกระดับการท�างาน

 » การท�างานรว่มกับท้องถ่ิน เชน่ รพ.สต. อปท. ผูน้�าชมุชน ในลกัษณะ

ของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการท�างานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

 » การท�าใหป้ระชาชนเขา้ถงึระบบบริการดา้นสขุภาพมากขึน้ ดว้ยการมี

ตัวแทนกลุม่ประชากรตา่งๆ สรา้งกจิกรรมทีเ่ปน็แรงจงูใจให้ประชาชน

เข้าถึงระบบบรกิารตรวจเลอืดเพือ่หาการติดเชือ้เอชไอวีโดยสมคัรใจ

และเป็นความลับ (VCCT) รวมไปถึงการหาแนวทางรองรับผลกระ

ทบหลังจากการรับบริการการตรวจเลือดให้กับผู้รับบริการ
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 » การท�างานเรื่องเอชไอวี/เอดส์กับกลุ่มเฉพาะ การชี้เฉพาะเจาะจง

กลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงาน อาจไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์ได้

อย่างรอบด้าน

แนวทางจากบทเรียน และความท้าทายของ กพอ.

ในประเดน็ความยั่งยืนในการด�าเนินงานดา้นเอชไอว/ีเอดสข์องคนท�างาน 

กลไก และทรัพยากร มีรายละเอียดดังนี้

 » การพัฒนาโครงการ หรือแนวทางการด�าเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ 

ทีม่ปีระสิทธภิาพและมปีระสิทธผิล โดยเฉพาะในการด�าเนนิงานของ

ภาคประชาสังคมตามกลไกปกติของชุมชน รัฐ และเอกชน

 » การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านประเด็นงาน ด้านการพัฒนากลไก

การท�างาน การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการการท�างาน ทั้งทาง

ตรง หรือทางอ้อม

 » การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท�างานให้มีความสุขและเป็นสุข

ทิศทางการดำาเนินงาน

การท�างานชุมชนในประเด็น VCCT ต้องไม่ได้มีเป้าหมายแค่การรณรงค์

ให้ประชาชนสมคัรใจทีจ่ะทราบผลเลอืดของตวัเองเพยีงอย่างเดยีว แต่ควรขยายวธิี

คิดในการท�างานให้ครอบคลุมเรื่องสิทธิ การด�าเนินชีวิตอย่างภาคภูมิใจในชุมชน 

สังคม และประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการขยับงานเอดส์เข้าสู่งานส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
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2.2) บทเรียนการท�างานของภาคอีสาน

ประเด็น สถานการณ์

กลุ่มเป้าหมายในการ
ท�างาน

• เดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอวียงัไม่มคีวามมัน่ใจในการเปิดเผยสถานการณ์
ติดเช้ือของตัวเอง เพราะกลัวสังคมถูกตีตราและยอมรับใน
ตัวเยาวชน

• ผู้ปกครองมีแนวโน้มท่ีจะเปิดใจยอมรับการพกถุงยางอนามัย
ของเยาวชนมากขึ้น

• ประชาชนยงัมทีศันคตว่ิาถงุยางอนามยัมากบัพฤตกิรรมทีไ่ม่ดี 
ท�าให้การเข้าถึงเครื่องมือในการป้องกันยังไม่สะดวก

• มีการท�างานในประเด็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศน้อย
• สถานการณ์การท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นมีมากขึ้น

องค์ภาคประชาสังคม
ที่ท�างาน เร่ืองเอชไอวี 
/ เอดส์

• สถิติการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนยังคงมีอยู่ (อ้างอิงจาก 
VCCT ในกลุ่มวัยรุ่นที่ยังพบการติดเชื้อ รวมถึงในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ) ถึงแม้องค์กรภาคประชาสังคมจะมีการท�างานเรื่อง
เอดส์ที่เข้มข้นมากขึ้น แต่ก็เป็นไปตามกลุ่มประชากรและใน
พื้นที่ที่แหล่งทุนสนับฟสนุนการท�างานเป็นหลัก

• องค์กรใหญ่ๆ ทีท่�างานในประเดน็เอดส์ลดลง แต่การท�างานได้
กระจายลงไปในองค์กรสมาชิกขนาดเล็ก ซึ่งแม้จะมีผลดีในแง่
ของความพยายามในการกระจายงานให้ครอบคลมุทุกกลุม่เป้า
หมาย แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่การสนับสนุนแหล่งทุนจากภายนอก
ประเทศลดลง ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการท�างานรักษาและ
การป้องกันจะหายไป ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์การติดเช้ือ
ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

• จ�านวนการติดเช้ือรายใหม่มีเพิ่มขึ้น แต่การท�างานด้านการ
ป้องกันยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

• การขาดศนูย์บริการด้านสขุภาพทีเ่ป็นมติรในทกุกลุม่เป้าหมาย

• หากไม่มโีครงการ Child right จะไม่สามารถเกดิการขับเคล่ือน
ประเด็นเด็กในพื้นที่ได้อย่างเป็นรปูธรรม เพราะยังขาดองค์กร
เชื่อมประสานการท�างานในพื้นที่ที่สนใจประเด็นเด็กโดยตรง

• คนท�างานในพื้นที่ยังรู้สถานการณ์การท�างานในองค์กรของตัว
เอง แต่ยังไม่รู้การท�างานในภาพรวมระดับภาคว่าองค์กรภาค
ประชาสังคมใดท�างานในประเด็นใดบ้าง

• ไม่มีองค์กรท่ีท�างานในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด แม้จะมี
สถานการณ์เกิดขึ้นในภาคก็ตาม
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ประเด็น สถานการณ์

การท�างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคี ทั้งภาครัฐ 
และภาคประชาสังคม

• องค์กรภาครัฐ อปท. เข้ามาร่วมในการสนับสนุนการท�าแผน
และการให้ความร่วมมือในด้านวิชาการและงบประมาณใน
ประเด็นเอดส์มากขึ้น เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มหลากหลายทาง
เพศ ซึ่งภาคประชาชนก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท�างานด้วย

• แม้จะมีการท�างานเรื่องการป้องกันเอดส์ในระดับจังหวัดของ
ภาครัฐ แต่ก็ไม่มีการท�างานอย่างเข้มแข็ง เช่น กลไกพีซีเอ็ม

• งานเครือข่ายในพื้นที่มีความแผ่วลง วิเคราะห์จากการจัดเวที
พบปะกันข้ามเครือข่ายมีน้อยลง ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของ
แหล่งทนุ จงึท�าให้การท�างานของเอน็จโีอและภาคประชาสงัคม
ยงัหาประเด็นตรงกลางในการขบัเคลือ่นงานร่วมกนัได้น้อย ไม่มี
พลังในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน รวมไปถึงเวทีในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ศักยภาพของคนท�างานในองค์กรภาคประชา
สังคมก็มีน้อยลง  

• การจดัท�าฐานข้อมลูเรือ่งเอดส์ไม่ชดัเจนและการเข้าถึงฐานข้อมลู
ยงัท�าได้ไม่สะดวก เช่น สถิตกิารตดิเชือ้ในกลุ่มประชากรต่างๆ 
ทีภ่าคประชาสงัคมยงัต่างคนต่างท�าตามกลุม่เป้าหมายทีต่วัเอง
ท�างาน และฐานข้อมูลที่ภาครัฐได้รับยังมาจากภาคประชาชน
เป็นหลัก ไม่ได้ไปหาแหล่งข้อมูลจากภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล 
จึงไม่เห็นภาพการเชื่อมร้อย แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาสังคม

นโยบายด้านสุขภาพ • การขายบัตรสุขภาพยังมีปัญหา เช่น แรงงานข้ามชาติยังเข้า
ไม่ถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี

• การตรวจ VCCT ในกลุ่มเยาวชนที่ไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากผูป้กครองถอืว่ายงัไม่มคีวามคบืหน้า ยงัไม่มกีารขบัเคลือ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวทางการทำางาน

 » ควรมีบริการด้านสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ที่ท�าหน้าที่ตรวจ

สุขภาพและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้วย

 » ควรเชื่อมโยงการท�างานร่วมกับ อปท. และองค์กรภาคประชาสังคม 

อื่นๆ ในประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ประเด็นเด็ก การพัฒนา

หน่วยบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นมิตร การ

ท�างานในประเด็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไม่ใช่แค่การท�า

กจิกรรมรว่มกนัเพยีงอย่างเดยีว แตต่อ้งท�างานรว่มมอืกนัในลกัษณะ

ของการเป็นภาคีความร่วมมือ 

 » ควรมีการสอนเร่ืองเพศศึกษาและการป้องกันเอดส์ตั้งแต่เด็ก เช่น 

การรู้จักถุงยางอนามัย

 » ควรมีการเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพทั้งด้านการรักษาและการ

ป้องกันโรคเอดส์กับแรงงานข้ามชาติในหน่วยบริการของประเทศ

เพื่อนบ้าน รวมไปถึงการพัฒนาระบบส่งต่อ และการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลสถานการณ์เรื่องเอชไอวีร่วมกัน   

2.3) บทเรียนการท�างานของภาคกลาง

สถานการณ์การทำางานของภาคกลาง

 » การท�างานยงัเปน็การผลกัดนัเฉพาะกลุม่ประชากร เฉพาะประเดน็หลัก

ขององค์กร ยงัมองไมเ่ห็นภาพการขบัเคลือ่นในภาพ กพอ. ภาคกลาง 

 » ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการสนับสนุนงบประมาณที่แยกตามกลุ่ม

ประเด็น ท�าให้แต่ละองค์กรมุ่งท�างานเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย แต่ขาด

การสรุปงานร่วมกัน ท�าให้ภาพความเป็นเครือข่ายหายไป

 » การตอบโจทย์งานในเชิงประเด็น เชิงยุทธศาสตร์ ทิศทางการเชื่อม

ร้อยงานของแต่ละองค์กร กับยุทธศาสตร์ของ กพอ. ยังไม่ชัด
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 » ยงัมองไมเ่หน็ความชดัเจนระหวา่ง กพอ.ชาต ิกบักพอ.ภาคกลาง บาง

องค์กรไม่ทราบว่าตัวเองเป็นสมาชิกของ กพอ. ด้วยหรือไม่

 » การประสานงานของ กพอ.ภาคกลางท�าได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงที่

มีการท�างานจากกองทุนโลก ยิ่งท�าให้องค์กรสมาชิกมีภาระงานเพิ่ม

ขึ้น การเชื่อมร้อยเครือข่ายและภาคีก็ยากขึ้น

 » โครงสรา้ง รปูแบบ และกลไกการท�างานของ กพอ.ภาคกลางทีช่ดัเจน 

อาจท�าให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการท�างานน้อยลง

 » บรรยากาศการท�างานของกพอ.ภาคกลางมีการเปลี่ยนแปลง เช่น 

คนทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยคอ่ยๆ หายไป หรอืสมาชิกคนท�างานเอดสม์กีาร

เปลี่ยนหน้าเข้ามาใหม่ อาจต้องมีการสร้างบรรยากาศ ร่วมกัน เพื่อ

รื้อฟื้นความเป็นเครือข่าย

 » การเพิม่ชอ่งทางการสือ่สาร ในโซเชยีลเนต็เวิร์ค มเีพ่ิมขึน้ ซ่ึงสามารถ

หยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 » กพอ. ถอืเปน็ตวัชีว้ดัความเขม้แขง็ในกลุม่ภาคเอกชน จงึอาจต้องพฒันา

รปูแบบการสานพลงัเครือข่าย กพอ. ภาคกลางใหช้ดัเจนเปน็รูปธรรม 

 » การประสานงานสว่นใหญเ่ขา้ถึงเปน็รายองคก์ร ท�าใหส้มาชกิรุน่ใหม่

เข้าถึงได้น้อย จึงควรจะเพิ่มการประสานงานในกลุ่มรายบุคคลด้วย
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ความก้าวหน้า

 D มีสายด่วนเอดส์แห่งชาติ 1663 

 D มกีารขายบตัรประกนัสขุภาพแรงงานขา้มชาตเิพิม่สทิธปิระโยชนเ์รือ่ง

เอดส์เข้าไปและไม่ค�านึงถึงสถานภาพการเข้าเมือง

 D การประกาศนโยบายลดอันตรายจากการสารเสพติด (Harm 

Reduction) โดยค�าสั่ง 1/57

 D ให้ผู้ใช้ยา เป็นผู้ป่วยต้องได้รับการดูแล การรักษา และเพิ่มชุดสิทธิ

ประโยชน์ในการจ่ายเมธาโดนในระบบหลักประกันสุขภาพ

 D คาดว่า สปสช. จะให้สิทธิตรวจไวรัสตับอักเสบซีฟรีในทุกประเภท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองด้วย

 D มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

 D มีการพยายามท�าร่างพรบ.อนามัยเจริญพันธุ์

 D มีการเขย่าแนวคิดเรื่องการสอนเพศศึกษา ให้คิดว่าจ�าเป็นต้องมี

หลักสตูรทีเ่ปน็มติรกบัคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ผูห้ญงิ ผูช้าย 

เช่น มีงานวิจัยเพื่อดูเรื่องความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษา มีการ

พัฒนาหลักสูตรการสอนทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับเรื่องเพศ

 D มีการรับบริจาคเลือดในหญิงรักหญิง (แต่ในกลุ่มชายรักชาย ยังไม่

ยอมรับบริจาคเลือด)
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บทเรียน

 U ยงัคงมคีนเขา้ไมถ่งึการรักษา เจบ็ปว่ย เสยีชวีติอันเนือ่งมาจากเอดส์

 U ยงัคงมกีารตตีราและเลอืกปฏิบตั ิกดีกันการเข้าเรียน การเข้าท�างาน 

เช่น มีการตรวจหาการติดเชื้อก่อนเข้าท�างาน

 U สื่อยังมีส่วนน้อยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ในมุมบวก

 U มีการใช้กฎหมาย นโยบายที่เป็นเครื่องมือของอคติ ซึ่งจะกีดกันการ

เข้าถึงการรักษา  การป้องกัน ของกลุ่มประชากร

 U นโยบายหลายเรือ่งไมเ่ปน็จรงิในทางปฏิบติั เชน่ บตัรประกนัสขุภาพ

แรงงานข้ามชาติ

 U อคติและการตีตราเป็นอุปสรรคในการท�างานด้านเอชไอวี ท�าให้

นโยบาย Getting to zero ท�าได้ยาก และเมื่อน�าอคติ ไปใช้ในเชิง

กฎหมายและนโยบาย ท�าให้ส่งผลกระทบเป็นการจัดการให้คนบาง

กลุ่มไม่มีที่ยืน

47
ร า ย ง า นสมั ช ช า 

กพอ. ชาติ 
ประจำาปี 2555 – 2556



ประเด็นท้าทาย /โจทย์ในการทำางาน

 » การผลกัดันเร่ืองการรักษามาตรฐานเดียว โดยเฉพาะในประกันสงัคม

ยังไม่มีงบส่งเสริมป้องกัน

 » การผลักดันให้บัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติเป็นจริงในทาง

ปฏิบัติ (ตอนนี้มีหลายที่ไม่ขายให้กับผู้ติดเช้ือ ไม่ขายให้กับคนที่

ไม่มีเอกสาร ฯลฯ) 

 » การจัดบริการสุขภาพส�าหรับผู้ใช้ยา “10 ชุดบริการ” เช่น บริการ

เมทาโดนในประกันสังคม 

 » VCCT ในเด็กที่อายุต่�ากว่า 18 ปี

 » ยงัคงมีสถานการณก์ารตีตราและเลอืกปฏบิตัใินความเปน็เพศ สญัชาต ิ

อาชีพ โรคในสถานประกอบการ จึงควรมีการเพิ่มช่องทางการร้อง

เรียนให้ตอบรับกับคนทุกกลุ่ม

 » การแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กฎหมายทีล่ดความเปน็อาชญากร

 » มาตรฐานเรื่องเลือดแบบไหนที่ไม่ให้บริจาค

 » ถ้าจะเชื่อมโยงการท�างานระหว่างงานโกลบอลฟันด์กับยุทธศาสตร์

การท�างานของประเทศในอีก 3 ปีข้างหน้า จะบริหารจัดการออก

มาในรูปแบบไหน และจะเชื่อมร้อยความเป็นเครือข่ายได้อย่างไร

 » ถ้า กพอ. เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน เราจะท�าอย่างไรให้ กพอ.

ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

 » ควรมีการปรับเปล่ียนกระบวนการ กลไก การเช่ือมโยงเครือข่าย 

และการเชื่อมโยงประเด็นของสมาชิก กพอ. ที่ต้องมองเห็นในมิติที่

เกิดขึ้น และขับเคลื่อนให้เห็นภาพ

48
ร า ย ง า นสมั ช ช า 

กพอ. ชาติ 
ประจำาปี 2555 – 2556



2.4) บทเรียนการท�างานของภาคภาคใต้

 » คนท�างานในประเด็นเยาวชนใช้ประสบการณ์ตรงในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ

 » การขยายแกนน�าในกลุม่ท่ีมชีว่งอายุใกลเ้คยีงกนั เชน่ ในกลุม่เยาวชน

ด้วยกันเอง จะท�าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ขยายกลุ่มการ

ท�างานได้ดีกว่า เพราะสื่อสารกันเข้าใจง่าย

 » การท�างานในประเด็นเยาวชน ไมใ่ชท่�าแคใ่นกลุม่เยาวชนเทา่น้ัน แต่

ควรครอบคลุมถึงผู้ปกครอง โรงเรียน และหน่วยบริการด้วย

 » การท�ากิจกรรมควรมีรูปแบบที่หลากหลาย

 » คนท�างานให้ความส�าคญักบัคา่ตอบแทนในการด�าเนนิโครงการ VCCT 

มากกวา่ทีจ่ะท�าใหป้ระชาชนเกดิความตระหนกัในการเข้าสูก่ระบวนการ 

VCCT และการจัดการกับผลเลือดของตัวเอง

 » ต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับกลุ่มความหลากหลาย

ทางเพศในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ

 » การมแีกนน�า หรอืคนท�างานตามกลุม่ประชากรเฉพาะ จะช่วยใหก้ลุม่

ประชากรเฉพาะเกิดความสบายใจในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ

 » การสนบัสนนุอุปกรณส์�าหรบักลุม่ประชากรเฉพาะอย่างต่อเนือ่ง เช่น 

เจลหล่อลื่น เข็มฉีดยาสะอาด ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดตาม

ความคืบหน้าในการท�างานได้เป็นอย่างดี

 » กระบวนการท�างานเชิงรุก จะท�าให้คนท�างานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะได้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้ต้องขังเข้าสู่กระบวนการ VCCT เพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการท�างานในเชิงรุก และควรเปิดโอกาส

ใหก้ลุม่เปา้หมายเขา้มามสีว่นรว่มในการออกแบบการท�างานร่วมกนั

 » ตอ้งมกีารท�างานรว่มกบัทอ้งถิน่ ซ่ึงไมใ่ช่แคใ่นประเดน็ของการสนบัสนนุ
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งบประมาณเท่าน้ัน แต่หมายถึงการสรา้งคนท�างานในพืน้ทีด่ว้ย เพือ่

เป็นการสร้างความยัง่ยนืในการท�างานประเดน็เอชไอว/ีเอดส ์บนฐาน

ของการเคารพสิทธิระหว่างกัน

 » ควรมีการขยายเครือข่ายการท�างาน เช่น การบูรณาการท�างานใน

กลไกพีซีเอ็มจังหวัด และประสานความร่วมมือกับจังหวัดด้วย

ความท้าทาย

 » การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ของผู้หญิง

 » การบูรณาการหรือขยายเครือข่ายการท�างานเรื่องเอดส์ทั้งในระดับ

พื้นที่และจังหวัด

 » การพัฒนาฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นความจริง และเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางต่างๆ ได้ทันต่อสถานการณ์ และมีความต่อเนื่อง

 » การท�างานเรื่องทัศนะต่อการใช้ถุงยางอนามัย ที่ไม่ใช่เน้นในกลุ่ม

เฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นเรื่องของทุกคน

 » มีประเด็นในการท�างานท่ีชดัเจน ตอ่เนือ่ง มปีระเดน็ในการขบัเคล่ือน

ร่วมกัน

 » เพิ่มการท�างานในประเด็น “การสร้างคุณค่าในตัวเอง” เพื่อลดการตี

ตราในตัวเอง โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเฉพาะ

 » หาแนวทางในการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

เช่น เข็มสะอาด เจลหล่อลื่น ถุงยางอนามัย เป็นต้น 

 » การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องเอดส์ของคนท�างานให้ทันสมัย 

โดยใช้หลักการวิเคราะห์มากกว่าการท่องจ�า
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6.
กพอ. 

จะท�างานรณรงค์อย่างไร  
ในอีก 3 ปีข้างหน้า 

กับเรื่องเหล่านี้



กลุ่มที่ 1 การเข้าถึงบริการสุขภาพและ

บรกิารด้านเอดส์ของแรงงานข้ามชาต ิและ

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

โจทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพสำาหรับ

แรงงานข้ามชาติ และผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล

 » การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงกระบวนการรักษา 

(ล่าม/พสต.)

 » ในสิทธิประกันสังคม ไม่มีงบส่งเสริมป้องกัน

โรคแตกต่างจากสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพ(บัตรทอง)
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 » ระบบบัตรสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ไม่มีการบริหารจัดการในรูป

แบบกองทุน ซึ่งท�าให้มีความเสี่ยงสูงส�าหรับหน่วยบริการในพื้นที่ท่ี

มีขนาดเล็ก

 » กลุ่มคนที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ ยังประสบปัญหายากล�าบากใน

การไปรับบริการสุขภาพ

 » ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ไม่

เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคนไทย เช่น การฉีดวัคซีนในเด็ก

ประเด็นรณรงค์

1. VCCT FOR ALLท�าในทุกกลุ่มประชากรไม่มีข้อยกเว้น 

2. ควรจัดระบบรกิารสุขภาพให้มมีาตรฐานเดยีวกนัในทกุกองทนุ

3. ควรจัดให้มีงบส่งเสริมป้องกันในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้มี

ปัญหาสถานะบุคคล

4. ติดตามกระบวนการบรหิารจดัการกองทนุให้เป็นระบบ “กองทุน” 

อย่างแท้จรงิ โดยให้ผู้มีประสบการณ์เข้ามาบรหิาร เช่น สปสช.

5. ให้สถานบริการจดัจ้างล่าม เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แรงงาน

เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มที่ 1
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กลุ่มที่ 2 การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและบริการทาง

เพศของเยาวชนอายุต�่ากว่า 18 ปี

ประเด็นรณรงค์

1. การผลักดันให้แพทยสภาแก้กฎระเบียบในการอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ

ต�่ากว่า 18 ปี ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้าถึงบริการ

ด้านสุขภาพ และต้องให้มีการปฏิบัติงานได้จริงในระดับพื้นที่ เพราะ

สถานการณ์ในปัจจบุนัยงัมเีด็กหลายคนไม่กล้าพดูคยุ เปิดเผยปัญหา

บางอย่างกับผู้ปกครอง เช่น การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ การ

บ�าบัดสารเสพตดิ จงึท�าให้เยาวชนเข้าไม่ถงึระบบบริการด้านสุขภาพ 

2. คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย (คปก.) มคีณะอนกุรรมการคุม้ครอง

สิทธิด้านเอดส์ที่มีตัวแทนจาก กพอ. เข้าไปร่วมเป็นคณะท�างานด้วย 

ซึง่รบัทราบสถานการณ์ดงักล่าวอยูแ่ล้ว ดงันัน้ คนท�างานด้านเยาวชน

ต้องมีกระบวนการประสานการท�างานร่วมกับคณะอนุกรรมการชุด

ดังกล่าวในการผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมายที่กระทบกับสิทธิ

ของเด็กและเยาวชน

3. การปรับทศันคตขิองสงัคมท่ีจะไม่ตตีรา เยาวชนทีอ่ยูใ่นสภาวะเปราะ

บางด้วยการให้ข้อมูลที่รอบด้านกับเยาวชน และสังคม เช่น เยาวชน

ท้องไม่พร้อมแทนที่จะถูกมองว่าไม่รักนวลสงวนตัว ปรับมาเป็นมุม

มองในการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน

กลุ่มที่ 2
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4. ควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการ VCCT แบบเคลื่อนที่ 

(Mobile VCCT) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่าง

สะดวก และต้องมีกระบวนการให้ค�าปรึกษาที่รอบด้าน 

และเป็นมืออาชีพ

5. การสร้างกระแสงานรณรงค์เชงิสาธารณะในการเข้าถงึบรกิาร

ด้านสุขภาพของเยาวชนในระดับประเทศ ท่ีขับเคลื่อนกัน

ไปเป็นภาพใหญ่ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่

6. การพฒันากระบวนการเตมิข้อมลู ความรู ้และทศันะทีเ่กีย่ว

กับเยาวชนในกลุม่เปราะบางให้กบัคนท�างานเชงินโยบายใน

ท้องถิ่น ผู้ให้บริการ และผู้ปกครองได้เข้าใจสถานการณ์

ของเยาวชน

7. การหนนุเสรมิศกัยภาพให้กบัเยาวชนในการเชือ่มัน่ในตนเอง 

สามารถคดิและตดัสนิใจในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องและมผีลกระทบ

กับการด�าเนินชีวิตของเยาวชน
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กลุม่ท่ี 3 การด�าเนนิงานลดอนัตรายจากการใช้สารเสพติด 

(Harm Reduction) 

ความเข้าใจ “การลดอันตรายจากการใช้ยา” คืออะไร

 » การลด ละ เลิกยา ไม่สามารถท�าได้ในช่วงระยะเวลาเพียงข้ามคืน

(ไม่คิดว่าการใช้ยามีผลกระทบ อยู่ในภาวะพึ่งพิงยา ไม่มีทางเลือก 

หรือรูป แบบที่เหมาะสม)

 » การใช้ยามผีลกระทบตอ่สุขภาพ ต่อครอบครวัและต่อสังคมรอบข้าง 

(ใช้ยาแล้วอาจน�าไปสู่ภาวะพึ่งพิงยา ใช้ยาแล้วอาจน�าไปสู่ความเสี่ยง

ในการรบัและแพร่กระจายเช้ือ ใช้ยาแล้วอาจน�าไปสูก่ารเสยีชวีติจาก

การใช้ยาเกินขนาด)

ระหว่างนีอ้ะไรคอืสิง่ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็น = การท�างานลดอนัตราย 

สังคมเข้าใจการใช้ยาของผู้ ใช้ยาหรือไม่ อาจสังเกตได้จาก 

 » กลุม่เพ่ือนผูใ้ช้ยา  มคีวามตระหนกัและเกิดการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

บางอย่าง

 » คนในครอบครัวและสังคม มีความตื่นตระหนกลดลง มีเวลา มีพื้นที่

ในการคิดและมีทางเลือกมากขึ้นในการเผชิญกับปัญหา

งานที่เครือข่ายคนทำางานกับผู้ ใช้ยาผลักดันมาจนถึงขณะนี้

 » ให้บริการเพื่อนผ่านเครือข่ายคนท�างาน

 » มนีโยบายระดบัชาตว่ิาด้วยเร่ืองการลดอนัตรายจากการใช้สารเสพติด 

บนหลกัการเคารพในคณุค่า ศกัดิศ์ร ีและความเสมอภาคของมนษุย์ 

ด�าเนินโครงการน�าร่องในพื้นที่ 19 จังหวัด
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 » มีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เพื่อจัดท�าข้อ

เสนอส�าหรับการแก้ไขปรับปรุง

 » สปสช.อยู่ระหว่างการจัดท�า protocal เรื่องการให้สารทดแทน

ฝิ่นและอนุพันธ์ฝิ่น 

กลุ่มที่ 3

ประเด็น/ข้อความรณรงค์

1. เรือ่งยาเสพตดิ เราคิดบนฐานของวิทยาศาสตร์หรอืไสยศาสตร์ 

2. ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงยาคือผู้ป่วยเรื้อรังอย่างหนึ่ง

3. ภาวะพึ่งพิงยาเกิดได้กับผู้ใช้ยาบางคนและการใช้ยาบางชนิด

4. การกลับไปเสพซ�้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้

5. เขม็และอปุกรณ์สะอาดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้ส�าหรบั

การป้องกันโรค (ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้คนเสพยาเพิ่มขึ้น)
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กลุ่มที่ 4 การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

1. สังคม / คนในชุมชน

2. ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ

3. ครอบครัวของคนท�างาน (มิติหญิงชาย ความหลากหลายทางเพศ)

4. สถานที่ท�างาน (ติดเชื้อก็ท�างานได้)

5. สถานศึกษา (ติดเชื้อก็เรียนได้)

6. ผู้น�าศาสนา

ประเด็นรณรงค์

 » เอดส์เป็นเร่ืองของทุกคน การติดเชื้อเอชไอวีเป็น

เรือ่งของพฤตกิรรม อาชพีหรอืกลุม่ประชากรไมใ่ช่

สาเหตุของการติดเชื้อW

 » ปรับลดอคติเพื่อลดการตีตรา และเพิ่มความเข้าใจ

ในเรื่องเพศ เอดส์ และยาเสพติด ด้วยการสร้าง

บรรยากาศทางสังคม ด้วยการรณรงค์เชิงบวกใน

การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องเอชไอวี 

และลดการตีตรา เช่น คนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอ

วีสามารถท�างานได้ สามารถเรียนได้

 » การท�างานรณรงค์ในด้านของการสื่อสารเรื่องเพศ

ในครอบครัว เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิธี

คดิ และยอมรับความแตกตา่งของคนในครอบครวั 

กลุ่มที่ 4
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กลุ่มที่ 5 การพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษาและการ

ตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยชุมชน

สิ่งที่อยากเห็นในอีก 3 ปีข้างหน้า

1. สถานบรกิารสขุภาพในพืน้ทีมี่การให้บริการทีไ่ม่ตตีราและเลอืกปฏบิตัิ

2. ชุมชนสามารถจัดบริการ VCCT ในชุมชนได้เอง

3. คนในชุมชนเข้าใจเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ และสามารถประเมินความ

เสี่ยงด้วยตัวเอง

4. มีการจัดจ�าหน่ายชุดการตรวจเอชไอวีที่ใช้ง่าย ตรวจได้ด้วยตนเอง 

แต่ทัง้น้ีต้องมกีระบวนการตดิตามผลในการให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ 

คุณภาพการตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกัน รู้ผลภายในวันเดียวกัน

กลุ่มที่ 5

ประเด็นรณรงค์

 » สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งตัวเอง เเละคนรอบข้างในเรื่อง

ผลการตรวจที่เป็นด้านบวก 

 » การสรา้งสภาวะแวดล้อมเชงิบวก เพือ่ใหป้ระชาชนมขีอ้มลูและ

มั่นใจที่จะเข้าไปใช้บริการ VCCT มากขึ้น

 » พัฒนาชุดตรวจที่ใช้ง่าย เข้าใจง่าย

 » กระตุ้น พัฒนา ระบบการให้บริการของภาครัฐ เอกชน ให้

เป็นมิตร และเพียงพอ

 » ให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนจัดบริการ VCCT

 » สนบัสนุน พัฒนา กระบวนการท�างาน ใหก้บัคนท�างานในเครอืขา่

ยกพอ. เพือ่ขยบัการท�างานในประเด็น VCCT ใหเ้ขม้ขน้มากขึน้
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การอภปิรายการขบัเคลือ่นงานรณรงค์ในอกี 3 ปขีา้งหนา้

ของ กพอ.

1. มีบางประเด็นหายไปจากการพูดคุยในกลุ่ม มีกลุ่มประชากรบาง

กลุ่มหายไปจากการรณรงค์ อาทิ เด็กที่ได้รับผลกระทบ  และ 

ประเด็นเพศภาวะและการท�างานกับกลุ่มผู้หญิง 

2. งานส่งเสริมการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ(VCCT) 

ยังเน้นรณรงค์ให้คนมาตรวจเพื่อรู้สถานะการรับเชื้อฯ แต่ระบบ

การตดิตามผลและการใหค้�าปรกึษาทีต่อ่เน่ือง และการมสีว่นรว่ม

ของชุมชนหายไป ยังมุ่งให้ความส�าคัญกับการให้บริการในคลีนิค  

 � ในวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ ์จะเริม่นโยบายการจา่ยยาตา้นไวรสัใหก้บัผูต้ดิ

เชือ้ทนัทใีนทกุระดบัซดีี 4 ตามชุดสทิธปิระโยชนข์องระบบหลกั

ประกันสขุภาพซึง่ตอ้งมาพรอ้มกบัการให้ค�าปรึกษากับผู้ตดิเชือ้

เอชไอวีในการเตรียมความพร้อมต่อการรับยา อย่างไรก็ดียังมี

สถานการณ์ที่ผู้ให้บริการบางแห่งยังใช้ดุลยพินิจในการจ่ายยา

อยู่ ซึ่งต้องใช้เวลาท�างานชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับ

โรงพยาบาลในประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น

 � ปัจจุบันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการก�าหนดงบ

ประมาณส�าหรับการจ่ายยาต้านไวรัสไว้ที่ประมาณ 2 แสนกว่า

คน แต่ในความเป็นจริงมีคนเข้ารับยาต้านไวรัสไม่ถึงสองแสน 

จึงต้องมีแนวทางในการสื่อสาร และการบริหารจัดการด้านการ

จ่ายยาต้านไวรัสของ สปสช. ให้ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ หรือ

ผู้ที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล 
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 » ในกลุ่มพนักงานบริการยังเผชิญกับปัญหาถูกบังคับให้

ตรวจเลือดโดยไม่สมัครใจ และหากพบว่าติดเชื้อเอชไอ

วีจะถูกให้ออกจากงาน ไม่มีข้อมูลด้านการรักษา และ

ศูนย์การให้ค�าปรึกษาที่เป็นมิตรเฉพาะกลุ่ม ในกรณี

ท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ยังต้องเผชิญ

ปัญหาเข้าไม่ถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

 » เพิ่มบทบาทของชุมชน/เครือข่ายประชาสังคมในการเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการVCCT 

3. สนบัสนนุใหม้กีารท�างานเชงินโยบายดา้นการดแูลสุขภาพเยาวชน

ที่อยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อม 
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7.
การเตรียมงานรณรงค์

ก่อนงานสัมมนา
เอดส์ระดับชาติ
ประจ�าปี 2557



คุณนมิติร ์เทียนอดุม ซึง่เป็นประธานอนกุรรมการ

ด้านชมุชนจดังานสัมมนาระดับขาตเิรือ่งโรคเอดส์ ครัง้ท่ี 14 

(17-19 ธนัวาคม 2557) และคณะกรรมการองค์กรพัฒนา

เอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ได้เสนอแผนที่จะจัดกิจกรรม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเอดส์ชาติ โดยมี

ระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนมถินุายนถงึเดือนธนัวาคม 2557 มี

กิจกรรมรณรงค์เฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ รวมทัง้หมด 7 ครัง้ 

เพ่ือใหป้ระชาชนท่ัวไปเขา้มารว่มงานในการประชมุสัมมนา

เอดส์ชาติมากขึ้น  รายละเอียดแผนงานฯ มีดังนี้ 

กรอบแนวคิด (Theme) งานสัมมนาฯ  : ไม่ติด 

ไมต่าย ไมตี่ตรา  โดยภาคชมุชนจะเนน้ : การสือ่สารเพือ่ลด

การตีตรา  ซึง่เมือ่เปลีย่นทศันะ หรอืลดการตตีราได ้กจ็ะเปน็

สว่นหนึง่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเขา้สูบ่รกิาร และลดผูต้ดิเชือ้รายใหม ่

และลดการป่วย/ตายจากเอดส์  
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 � เอดส์ รู้เร็วรักษาได้ / มีเอชไอวีก็เรียนได้ ท�างานได้  

    (ลบภาพเอดส์ = รักษาไม่ได้/ป่วย/ตาย)

 � ใครๆ กเ็สีย่งได ้ถา้..... (ลบภาพกลุม่เสีย่ง/ ลบภาพผูต้ดิเชือ้= คนไมด่)ี

 � มุ่งท�าให้เอดส์เป็นเรื่องปกติ

เป้าหมาย

1. สื่อสารกับคนที่เข้าร่วมงานสัมมนา เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ เยาวชน 

เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเอดส์ในเชิงบวก

2. สร้างกระแสสังคม สร้างความเข้าใจสาธารณะ

ช่วงระยะเวลาท�ากิจกรรม

รูปแบบงานการดำาเนินงานด้านชุมชน

1. กิจกรรมการสร้างกระแสสังคม ก่อนงานสัมมนา

เน้นกระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวันส�าคัญที่มีในแต่ละเดือน 

1.1 วันที่ 26 มิถุนายน  วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล  

เครือข่าย12D จะไปยื่นหนังสือติดตามการเพิ่มสิทธิประโยชน์

การให้บริการ Methadonemaintenance treatment (MMT)  

ในการดูแลผู้ใช้สารเสพติด ต่อส�านักงานประกันสังคม 

1.2 วันที่ ๑ กรกฎาคม - วันแห่งการรับค�าปรึกษาและตรวจ 

      เอชไอวี (VCCT Day)  

ประเด็น  คือ ตรวจเพื่อก้าวต่อ 
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 ลักษณะกิจกรรม  

 1.2.1 กิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัด  

• เชียงใหม่ - แรลลี่ จัดรายการวิทยุ Mobile VCCT โดย

องค์กร M Plus  

• พทัยา  - จดัคาราวานรอบเมอืง โดยองคก์รsister/SWING

• 99 อ�าเภอ –  จัดการให้ค�าปรึกษาและตรวจเอชไอวี

เคลื่อนที่(mobile VCCT) โดยเครือข่ายและกลุ่มผู้ติดเชื้อ 

ร่วมกับงานชุมชน

 1.2.2 กจิกรรมสว่นกลางใน กทม.  ผูป้ระสานงานหลกั แอคเซส

• จัด EVENT /เปิดประเด็นกับสื่อมวลชน โดยร่วมกับ

สปสช./สธ./กาชาด 

• จัดการให้ค�าปรึกษา และตรวจเอชไอวีเคลื่อนที่ (mobile 

VCCT) โดย ประสานกทม.จัดกิจกรรม 

• ร่วมกับศูนย์สาธารณสุข กทม. อย่างน้อย ๒๕ เขต 

 

1.3 วันที่ ๔ สิงหาคม - วันสื่อสารแห่งชาติ 

ประเดน็ การสือ่สารท่ีชว่ยลดการตตีราในเรือ่งเอดส์   ผูป้ระสาน

งานหลัก PPAT  เพื่อบอกประเด็น/ข้อความกลางชุดเดียวกัน 

ว่าให้ระมัดระวังการสื่อสารที่ท�าให้เกิดการตีตราในเรื่องเอดส์

 ลักษณะกิจกรรม

• พบ ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ ไทยพีบีเอส ว๊อยซ์ทีวี เนชั่น DTV 

ไนซ์ชาแนล โดยพี่ต่อ พิงค์แมงโก้/โฮโมสลับขั้ว  

• พบ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก 

• สื่อแจก สื่อมือโปรของ MSM / การสื่อสารเรื่องเพศของ 

สคส. /Press kit 
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1.4 วันที่ ๑ กันยายน – วันเยาวชน (20ก.ย.) 

ประเดน็ การละเมดิสทิธเิยาวชน - ๑๘ ปตีรวจเลอืดได/้เยาวชน

ที่ติดเชื้อฯ ได้เรียน   - ผู้ประสานงานหลัก มูลนิธิพะเยาเพื่อ

การพัฒนา(พิมพ์วลี และ ลาภิศ)

 ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมจัดพบปะ ผู้บริหารองค์กรและ ยื่นหนังสือให้กับ

กรรมการสิทธิมนุษยชน และ หน่วยงานสหประชาชาติ

• เตน้ ประกอบเพลง โดยเพลงตอ้งปล่อยกอ่นวนังาน (เพลง 

จากเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ – พี่จุ้ย ประสาน) 

• นัดคุยกับเครือข่ายเยาวชน / คนท�างานกับกลุ่มเยาวชน 

แพธ / รักษ์ไทย / YMAT / DPF ในงานสมัชชา กพอ. 

1.5  วันที่ ๑ ตุลาคม - วันเข้าถึงการรักษาแห่งชาติ 

เปน็เดอืนทีเ่ริม่ยาตา้นฯ ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ) ประเดน็

เรื่องเอดส์รักษาได้ ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการรักษา ลดการตี

ตราตัวเอง  ประเด็น เอดส์รักษาได้ ถึงมีเชื้อฯ ก็ก้าวต่อไปได้ 

และทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษา รวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย 

- ผู้ประสานงานหลัก เครือข่ายฯ และแอคเซส

 ลักษณะกิจกรรม

• เดินพาเหรด จากหน้าองค์การเภสัชกรรม ไปอนุสาวรีย์/

ท�าเนียบรัฐบาลหรือที่ที่ก�าหนด

• กิจกรรม ย้อนรอยประวัติศาสตร์วา่ไดย้าตา้นฯ มาไดอ้ยา่งไร 

67
ร า ย ง า นสมั ช ช า 

กพอ. ชาติ 
ประจำาปี 2555 – 2556



1.6 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ 

ประเด็น ความหลากหลายทางเพศก็เท่ากับคนอื่น “ทุกคนมี

สิทธิบริจาคเลือด”  ไม่ตีตราคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 

- ประสานงานหลัก สมาคมฟ้าสีรุ้ง

 ลักษณะกิจกรรม 

เดินพาเหรดจาก Swing ไปสภากาชาดไทย เอามิสทิฟฟานี

ไปร่วมเดินด้วย และจัดเสวนาที่หน้าสภากาชาดไทย เพื่อมา

ติดตามทวงถามสถานการณ์ ให้เป็นเวทีเปิดอภิปราย  

1.7 วันที่ ๑ ธันวาคม –วันเอดส์โลก (WAD)  

ประเด็น ลดการตีตรา ลดการตาย ลดการติดเชื้อฯ รายใหม่

• ประเด็น ลดการตีตรา เพื่อน�าไปสู่การลดการติดเชื้อฯ 

รายใหม่ และลดการตายจากเอดส์ 

• จดัใหม้กีารเซน็ MOU เร่ืองลดการตีตรา (โดยองคก์ร FAR)

หมายเหตุ งานกิจกรรมรณรงค์ก่อนงานสัมมนาฯ ทั้ง 7 คร้ังจะมีการ

รวบรวมอยู่ในลานชุมชนของงานสัมมนาเอดส์ชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เพิ่ม

เติม และการจัดกิจกรรมรณรงค์ในแต่ละเดือน องค์กรในระดับภาคสามารถจัด

กิจกรรมควบคู่กับส่วนกลางได้

2. กิจกรรมในงานสัมมนาฯ

2.1 การจัดชุมนุม เพื่อสร้างความสนใจเฉพาะประเด็น Flash mob 

ตามสถานท่ีตา่งๆ  ในงานท้ัง 3 วนัประสานงานหลกั องค์กร M Plus+    

2.2 จัดซุ้มนิทรรศการในลานชุมชน รูปแบบงานวัด / ให้เป็นภาพ

เครือข่าย  ประเด็น ลดการตีตรา เช่นเดียวกับกิจกรรมสร้างกระแส 

โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น เครือข่าย
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เยาวชน, ความหลากหลายทางเพศ, เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ, กพอ., 

พนกังานบรกิาร, เครอืขา่ยผูใ้ชย้า, เครอืขา่ยแรงงานขา้มชาติ เปน็ตน้

2.3 ฉายภาพพยนตร์ ประเด็นเรื่องเพศ/เอดส์  ที่ว่าด้วยเรื่อง ลด

การตีตรา 

ประสานงานหลัก - องค์กร M Plus+  โดยจัดจัดโปรแกรม

ฉายหนัง ดูหนังแล้ว ชวนคุย พูดคุยกับผู้กำากับฯ

2.4 เดินพาเหรด ปาร์ตี้ วันที่ ๑๘ ธค. โดยองค์กร SWING / The 

Poz / Sister / ฟ้าสีรุ้ง / TNP+

ประเดน็ รณรงคล์ดการตตีรา/ประชาสมัพนัธง์านและเชิญชวน

ให้คนทั่วไปเข้าร่วมงาน

 ลักษณะกิจกรรม 

เดนิจากอนสุาวรยีช์ยัฯ – หอศลิป ์และมกีจิกรรมเชงิสญัลกัษณ ์

และปาร์ตี้ท้ายงาน

2.5 Community Lounge ประสานงานหลัก Sister ส�าหรับชุมชน

คนท�างาน

2.6 โซน (เวที) พูดคุย  ผู้ประสานงานหลัก ACCESS 

ประเด็นที่พูดคุย ได้แก่ สิทธิการมีครอบครัว + การลดการตี

ตราของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ, โรงเรียนครอบครัว 

(การสื่อสารเร่ืองเพศของพ่อแม่), ความจริงที่พูดยาก (การ

สื่อสารเรื่องเอดส์กับคนใกล้ชิด ในหลายๆ มิติ) 

2.7 การมีส่วนร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ เปิดตัวเพลงและเต้น

ประกอบเพลง ซึ่งทุกเครือข่ายร่วมกัน  โดยมีการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Social Media มาก่อน  

ประสานงานหลัก สมาคมฟ้าสีรุ้ง 
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8.
บทบาทและทิศทางส�าคัญ

ในการท�างาน
ของกลุ่มประชากรที่ได้รับ

ผลกระทบในอีก 
3 ปีข้างหน้า



บทบาทและทศิทางสำาคญัในการทำางานของกลุ่มประชากร

ที่ได้รับผลกระทบในอีก 3 ปีข้างหน้า

ด�าเนินรายการ โดย สุภัทรา นาคะผิว

ผู้ร่วมเสวนา

1. จารุณี ศิริพันธ์  ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้ยา 

2. ดนัย ลินจงรัตน์  ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มความหลากหลาย

ทางเพศ 

3. อภิวัฒน์ กวางแก้ว  ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

4. ชูวงศ์ แสงคง  ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ

5. สุรางค์ จันทร์แย้ม  ผูแ้ทนเครอืข่ายคนท�างานเพือ่พนกังาน

บริการ

6. นภีรนันท์ น�้าดอกไม้  และนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ 

   ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน

7. มาลินี เวชสุข  ผู้แทนเครือข่ายผู้หญิง
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ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้ยา

เครือข่ายผู้ ใช้ยา

ลักษณะการท�างานของคนท�างานในประเด็นยาเสพตดิคือ จะท�างาน

ร่วมกัน 3 ส่วน คือ เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย ที่ต้องท�างานเพื่อลดการ

ตีตราภายในของผู้ใช้ยา และขยายฐานการท�างานเพื่อเข้าถึงสมาชิกในพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง อีกส่วนคือ ภาคีในโครงการแชมเปี้ยน ซึ่งเป็นหัวหอกส�าคัญ

ในการเข้าถึงผูใ้ช้ยา การน�าผู้ใช้ยาเข้าสู่บริการการรักษาและการป้องกันเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยา และส่วนสุดท้ายคือเครือข่ายคนท�างานด้านการ

ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด หรือ 12D ท่ีเป็นการท�างานด้านการส่ง

เสริมและผลักดันนโยบายลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 

ส�าหรบัแนวทางในการท�างานในประเดน็ยาเสพตดิตอนนีบ้นสถานการณ์ที่

เราไม่สามารถปฏเิสธหรอืจดัการยาเสพตดิ ผูใ้ช้ยาเสพตดิให้หมดไปได้ คอื ถ้าเป็นใน

เชิงนโยบาย ต้องมีการผลักดันให้เกิดการให้บริการที่รอบด้านส�าหรับผู้ใช้ยา มี

ชุดแพ็กเกจในการตรวจสุขภาพที่ตรงกับความต้องการ เช่น บริการสารทดแทน

เมทาโดน การให้บรกิารเขม็และอปุกรณ์สะอาด(ทีต้่องเข้าใจร่วมกนัว่าเป็นอปุกรณ์

ป้องกันการติดเช้ือส�าหรับผู้ใช้ยา เช่นเดียวกับถุงยางอนามัย) เพื่อให้เห็นว่าการ

พกพาเข็มไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและผิดกฎหมาย อีกทั้งยังท�าให้ผู้ใช้สารเสพติดเข้าถึง

บรกิารสขุภาพทีด่ข้ึีน นอกจากน้ันกเ็ป็นเร่ืองการเข้าถึงเรือ่งอืน่ๆ เช่น การตรวจและ

รักษาไวรัสตับอักเสบบี ซี

นอกจากนัน้ยงัต้องมีการท�างานในเชงิปรบัเปลีย่นทศันคตหิรอืเรยีกว่าการ

สร้างความเข้าใจใหม่ของสงัคมและคนท�างานเชงินโยบายในประเดน็ยาเสพติด ซึง่อยู่

บนฐานของการให้ข้อเท็จจรงิท่ีรอบด้าน เช่น ปัจจัยทีท่�าให้ผูใ้ช้ยาเสยีชีวติสงูทีส่ดุ 2 

อนัดบัแรก คอื เอชไอว/ีเอดส์ กบั การใช้ยาเกนิขนาด ส่วนการเข้าค่ายบ�าบัด(ใน

ระยะสัน้)ไม่สามารถท�าให้ผูใ้ช้ยาเลกิยาได้อย่างเดด็ขาด ประเมนิได้จากคนทีเ่ข้ารบั

การบ�าบัดสามารถเลิกยาได้ส�าเร็จเพียงแค่ 1.33%เท่านั้น (จากข้อมูลบสต.) หรือ

จากข้อมูลในเรือนจ�าที่พบว่าผู้ต้องขังกว่า 70 % เป็นคดียาเสพติด และส่วนใหญ่
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เป็นเพยีงผูค้้ารายย่อยหรือผู้เสพเท่านัน้ เม่ือเป็นอย่างนีก้ารน�าคนเข้าสูก่ระบวนการ

บงัคับบ�าบัด หรอืเข้าสูเ่รอืนจ�าคงไม่ใช่ค�าตอบอกีต่อไปแล้ว เพราะคกุไม่ใช่บ้านของ

ผู้ใช้ยา การแก้ปัญหายาเสพติดจึงต้องเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้ด้วย

อีกทั้งต้องมีแนวทางในการท�างานกับครอบครัว ชุมชนในการสร้างความ

เข้าใจว่ายาเสพติดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน การเลิกใช้ยาไม่ใช่เรื่องง่าย  เน้น

การท�างานกบัคูข่องผูใ้ช้ยา หรอืผู้ใช้ยาทีเ่ป็นผูห้ญงิมากขึน้เพือ่ให้คูเ่ข้ามามส่ีวนร่วม

ในการดูแลผูใ้ช้ยาซ่ึงจะช่วยลดความเสีย่งหลายอย่างท่ีจะเกดิขึน้ต่อผูใ้ช้ยาและต่อคู่

ได้ นอกจากนั้นในระยะยาวต้องท�างานร่วมกับกับ อปท. ในการสร้างความเข้าใจ

ในวิถีชีวิตของผู้ใช้ยา เพื่อให้เห็นความส�าคัญของการแก้ปัญหายาเสพติดแบบใหม่

ทีไ่ม่ใช่การเน้นปราบปรามเพียงอย่างเดียว แต่ใช้งบประมาณทีม่มีาท�างานเพือ่ดแูล

คุณภาพชีวิตผู้ใช้ยา และลดอคติในชุมชนได้อย่างไร

ส่วน กพอ. ต้องเป็นพืน้ทีใ่นการสร้างพ้ืนทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูข้้ามเครอืข่ายร่วม

กนั เพือ่จะได้มกีารเรยีนรูป้ระสบการณ์การท�างานทีห่ลากหลาย และมีเครอืข่ายใน

การท�างานท่ีเข้มแข็ง โดยเฉพาะในประเด็นยาเสพติดก็เป็นประเด็นตัดขวางที่ทุก

เครือข่ายก�าลังเผชิญกับปัญหา เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันได้อย่างไร

ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ

“ฟ้ามิตร” หรือ PHAMIT เป็นองค์กรท่ีท�างานด้านสุขภาพในกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติเป็นหลัก สถานการณ์ปัญหาที่พบจากการท�างานในประเด็น

ดังกล่าว มีทั้งจ�านวนแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น การให้แรงงานข้าม

ชาติเข้าถึงการรักษาด้วยการขายบัตรสุขภาพ แต่ยังมีปัญหาในระดับปฏิบัติ 

อกีท้ังคนท�างานในหนว่ยท่ีใหบ้รกิารด้านสุขภาพใหก้บัแรงงานขา้มชาตยิงัเป็น

คนไทย ซึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาให้เข้าใจตรงกัน และยังมีทัศนะในการให้

บริการคนต่างชาติกับแรงงานข้ามชาติที่ไม่เท่าเทียมกันด้วย

74
ร า ย ง า นสมั ช ช า 

กพอ. ชาติ 
ประจำาปี 2555 – 2556



ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการตีตราในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จึงต้องพัฒนา

แนวทางในการสร้างอาสาสมคัร เพือ่ให้ความรูก้บัประชากรข้ามชาต ิพร้อมกบัการ

ให้บริการด้านสุขภาพในลักษณะ Drop in ในชุมชน รวมถึง VCCT ในแรงงานข้าม

ชาติด้วย ในอีก 2 ปีข้างหน้า อยากให้ กพอ. ด�าเนินการดังนี้

1. ขบัเคลือ่นเชงินโยบายในการดแูลสขุภาพและคณุภาพชีวติของแรงงาน

ข้ามชาติ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือระบบบริการสุขภาพของแรงงาน

ข้ามชาติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบัตรทอง และผู้ให้บริการ

ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงมีการแปลภาษาให้กับ

แรงงานข้ามชาติที่ใช้บริการด้านสุขภาพ

2. มีการท�างานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกลุ่ม

ประชากรข้ามชาติ

3. กพอ. ท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทุน หรือระดมทุนในการด�าเนินงาน

ในประเทศ เพราะเงินทุนสนับสนุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลง

ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

การท�างานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ(ในบริบทของงาน

ด้านเอชไอวี/เอดส์)เกิดขึ้นเมื่อปี 2546 เพราะไม่ชอบการถูกตีตรา และ

ไม่อยากท�างานแค่เรื่องของตัวเองในประเด็นชายรักชายเพียงอย่างเดียว 

ต้องท�างานให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม

ลักษณะการท�างานจะประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายที่ท�างานในประเด็น

ความหลากหลายทางเพศครอบคลุมทุกภาค ซึ่งจะมีการประชุมและทบทวนการ

ท�างานร่วมกันทุก 2 ปี ตามงานสัมมนาเอดส์ชาติ
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แนวทางการท�างานในอกี 2 ปีข้างหน้า คือ การท�างานภายใต้ประเด็น “การ

ลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดการตายจากเชื้อเอชไอวี และลดการตีตรา” ซึ่งต้อง

ลงแรงกับการท�างานในชุมชนตัวเองและกลุ่มหลากหลายทางเพศในเครือข่ายอื่นๆ 

ที่เชื่อมการท�างานร่วมกันอย่างเข้มข้น ต้องมีการพัฒนารูปแบบงานให้ความรู้เรื่อง

เอดส์  VCCT และสถานที่ให้บริการ พร้อมทั้งมีทักษะในการให้ความรู้เรื่อง VCCT 

นอกจากนี้กลุ่มความหลากหลายทางเพศได้พัฒนางานให้บริการผ่านรูป

แบบคลินิกพิเศษส�าหรับMSM โดยบูรณาการท�างานร่วมกับภาครัฐที่มีบริการอยู่

แล้ว โดยต้องผลกัดนัให้ภาครัฐให้บริการตรวจคลนิิกทีม่มีาตรฐานเท่าเทยีมกนั แต่

ในช่วงเวลาวกิฤตทีภ่าครฐัไม่สามารถจดัการได้อย่างเร่งด่วน พวกเราต้องมแีนวทาง

ในการลุกขึ้นมาจัดการเรื่องคลินิกพิเศษไปก่อน

ส�าหรับการณรงค์ VCCT ต้องท�าทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ซึ่งทั้ง 3 ส่วนต้องท�างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนได้จัดการเรื่อง VCCT ได้ด้วยตัวเองในบรรยากาศ

ทางสงัคมทีจ่ะท�าให้เอดส์อยู่ในมมุบวก รวมไปถงึการขบัเคล่ือนองค์กรชมุชนให้จด

ทะเบยีน มสีวสัดกิาร มกีารสนบัสนนุชดุตรวจเลอืดทีเ่ข้าใจง่าย และมีชดุตรวจเลอืด

หาเช้ือเอชไอวไีด้ด้วยตนเอง(Test Kit)ในสถานบรกิารในชมุชนทีเ่ข้าถงึง่าย เพ่ือให้

ประชาชนทุกคนเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะต้องท�าให้

ประชาชนได้รูผ้ลเลอืดด้วยตัวเองได้เร็ว กล่าวคือหากผลเลอืดเป็นบวกกต้็องพูดคยุ

ถึงแนวทางในการรักษา หากผลเลือดออกมาเป็นลบก็ให้มีการป้องกันตัวเองให้คง

สถานะเป็นลบตลอดไป ที่ส�าคัญต้องมีกระบวนการดูแลให้ค�าปรึกษาภายหลังจาก

ทราบผลเลือดที่มีประสิทธิภาพด้วย

ส่วนการรกัษาต้องท�างานร่วมกบัเครอืข่ายผูต้ดิเชือ้ ในการท�างานร่วมกบั

ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานเชิงรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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ผู้แทนเครือข่ายคนท�างานเพื่อพนักงานบริการ

การรวมตัวของเครือข่ายคนท�างานเพ่ือพนักงานบริการ เกิดจาก

แหล่งทุนของโกลบอลฟันด์ที่ท�าให้เกิดองค์กรในการท�างานร่วมกัน จากการ

ท�างานท่ีผ่านมาได้มีการตั้งค�าถามกับคนท�างานว่า เราคิดอย่างไรในการ

ท�างานกบัพนกับรกิาร จะไปตอ่ในประเด็นนีห้รอืไมอ่ยา่งไร และเราอยากเหน็

พนักงานบริการมีแนวทางในชุมชนไปในทิศทางไหน 

ซึง่ทีผ่่านมาการท�างานอยูใ่นลกัษณะท�างานตามโครงการ ตามงบประมาณ 

ท�างานตามกรอบของประเทศที่ก�าหนด เราได้เก็บเกี่ยวต้นทุนเหล่านี้ไปมากน้อย

อย่างไร เพราะจะเป็นต้นทุนในการต่อยอดการท�างานในอนาคต เนื่องจากการ

พึ่งพิงแหล่งทุนภายนอกจะไม่ยั่งยืน จึงต้องเอาต้นทุนที่มีมาสร้างความยั่งยืนให้

กับตัวเอง โดยสร้างชุดเครื่องมือในการพึ่งพิงตัวเอง โดยมองทรัพยากรที่อยู่ใกล้

ตัวมาใช้ในการท�างาน

เราวิเคราะห์ว่าการท�างานท่ีผ่านมายังเดินหน้าตามกลไก แต่เครือข่าย

ในการท�างานร่วมกันยังหลวมมาก เรายังไม่มีการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงานบริการท่ีชัดเจน การท�างานของพนักงานบริการยังถูก

โดดเดี่ยว เราจึงต้องมีกระบวนการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีพื้นที่ในการเรียนรู้

ข้ามเครือข่ายมากขึ้น เพราะคนหนึ่งคนมีองค์ประกอบหลายอย่างประกอบอยู่ เรา

จึงต้องมีเพื่อนเป็นพลังส�าคัญในการผลักดันการท�างานให้เข้มแข็ง 

ที่ส�าคัญพนักงานบริการต้องลุกขึ้นมาท�างานด้านสุขภาพด้วยตัวเอง เช่น 

การพฒันาคลนิกิทีเ่ป็นมติรในกลุม่พนกังานบรกิาร ทีเ่ราสามารถลุกขึน้มาเป็นผู้ให้

ค�าปรึกษาได้เอง หรือกิจกรรม VCCT ในชุมชนและกระบวนการดูแลรักษา ต้อง

พิสูจน์ให้เห็นในเชิงคุณภาพที่เทียบเท่ากับมาตรฐาน เพื่อให้สังคมก้าวข้ามอคติที่

มีต่อพนักงานบริการ 

เราทุกคนเป็น กพอ. จงึต้องมกีระบวนการหนนุเสรมิจากส่วนกลาง ให้เรา

สามารถน�าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้จริงในแต่ละข่ายงาน และสนับสนุนให้มีสถาบัน

การเรียนรู้การท�างานแบบเอ็นจีโอ เพื่อให้นักกิจกรรมรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่อง

งานพัฒนา ซึ่งยังเป็นความฝันที่อยากจะเห็น    
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ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

เป้าหมายในการท�างานของเครือข่ายฯ คือการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ

เข้าถึงการรักษาในเรื่องเอชไอวี เพราะมีสถานการณ์ท่ีเด็กยังคงติดเชื้อ วัย

รุน่ยงัตดิเชือ้เพ่ิมขึน้ รวมถงึการตดิเชือ้ในกลุ่มผู้สูงอาย ุซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการ

ตดิเชือ้เกดิขึน้ได้ในทุกกลุ่มคน เราจงึตอ้งผลักดันใหผู้้ตดิเชือ้ทุกคนเขา้ถงึการ

รักษา ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และการสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์รักษาได้ 

เอชไอวีป้องกันได้ให้กับสังคม 

บทบาทส�าคัญของผู้ติดเชื้อ คือการเข้าไปท�างานร่วมให้บริการในสถาน

พยาบาลในรูปแบบ “ศูนย์องค์รวม” เพ่ือดูแลติดตามหนุนเสริมผู้ติดเชื้อทั้งใน

ด้านกาย ใจ สังคม เครือข่ายฯได้ขายแนวคิดนี้ให้หน่วยบริการเพื่อให้เห็นความ

ส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อในการพัฒนาระบบการให้บริการ รวมไปถึง

งาน Mobile VCCT ที่ให้บริการแบบเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน เป็นการสร้างความ

เข้าใจเรื่องการประเมินความเสี่ยงและตรวจเลือดให้กับคนในชุมชน

ส่วนงานเชงินโยบายจะผลกัดนัในประเดน็สขุภาพมาตรฐานเดียว เพือ่ลด

ความเหลือ่มล�า้ สร้างความเป็นธรรม โดยเร่ิมต้นท่ีระบบสาธารณสขุให้มคีวามเท่า

เทียมกัน ส่วนเรื่องเอฟทีเอ (การเจรจาเขตการค้าเสรี) ก็ยังมีการติดตามอย่างต่อ

เนื่อง เพราะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชนทุกคน ซึ่งไม่ใช่แค่ยารักษา

เอดส์แต่เพียงอย่างเดียว 

 

ผูแ้ทนเครอืขา่ยเยาวชนดา้นเอดสป์ระเทศไทย (Youth Net)

เครอืขา่ยเยาวชนด้านเอดส์ มศูีนยป์ระสานงานและมกีารขบัเคล่ือน

งานกบัเยาวชนในพืน้ท่ี จ.จนัทบรุ ีแตก่ม็กีารท�างานผ่านเครอืขา่ยใน จ.เชยีงราย 

เชยีงใหม ่ยะลา กาฬสินธุ ์ทิศทางการท�างานเอดส์ เนน้การสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจเรือ่งเอดส์ใหก้บัเยาวชน และจะขยายการท�างานไปยงัหนว่ยงานภาครฐัให้

เขา้ใจประเด็นเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มเยาวชนเพิม่ขึน้ เนือ่งจากท่ีผ่านมาภาครฐั
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ให้ความสนใจในการท�างานเอดส์มากขึ้น แต่บทบาทที่เอ็นจีโอท�างานกับภาค

รัฐยังท�างานร่วมกันตามรายกิจกรรมเท่านั้น 

ส�าหรบัประเดน็การตรวจเลือดเพือ่หาการตดิเชือ้เอชไอวใีนเดก็อายตุ�า่กว่า 

18 ปี โดยไม่ต้องได้รบัความยินยอมจากผูป้กครอง ซึง่ทางข่ายเยาวชนยงัมกีารผลกั

ดันในเชิงนโยบายอย่างต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ีมีสถานการณ์ที่เยาวชนยังไม่เข้าใจระบบ 

VCCT และแนวทางในการรับมือกับผลเลือดที่ได้รับ จึงเน้นการท�างาน VCCT ใน

กลุ่มเด็กที่มีความสมัครใจมากกว่า

งานเด็กกบัประเดน็เอชไอวขีองมลูนธิดิวงประทปี และจากการหารือกบัเครือ

ข่ายคนท�างานด้านเด็ก ซึง่แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือเด็กทีม่เีชือ้เอชไอว ีซึง่มหีน่วยงานที่

รบัดแูลแก้ปัญหาเรือ่งดงักล่าวอยูแ่ล้ว ซึง่กระบวนการให้ความรู้กบัครอบครัวและคน

ใกล้ตวัเรือ่งเอชไอว ีจะช่วยให้เดก็เข้าถงึการรกัษาได้มากขึน้ และยอมรบัในสถานะ

ของตัวเองได้ดี แต่ถ้าเด็กที่ไม่มีครอบครัว ก็ยังไม่มีกระบวนการติดตามเด็กอย่าง

ต่อเนือ่งจากองค์กรทีท่�างานเดก็ ท�าให้เกดิสถานการณ์ทีเ่ดก็เสียชวีติจากอาการเจบ็

ป่วย เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี จะไม่พูดถึงปัญหาของตัวเอง เพราะสังคม

ตตีรา ดถูกูปัญหาท่ีเกิดข้ึน จงึเป็นประเดน็ส�าคัญท่ีคนท�างานต้องมองหาช่องทางใน

การให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการท�างานในอนาคต เราต้องท�าให้ชุมชนให้ความส�าคัญ และมี

บริการรองรับให้กับเยาวชนที่ชุมชนสามารถด�าเนินการได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยการ

ให้เด็กร่วมออกแบบรปูแบบบริการทีเ่ยาวชนอยากได้เกีย่วกบัการจดับรกิารสุขภาพ

ส�าหรบัเด็ก ซึง่คณะท�างานด้านเดก็ (CAG) จะเป็นตวักลางในการให้เดก็เข้าถงึบรกิาร

ด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นกลไกที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วในชุมชน 
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ผู้แทนเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

เครอืขา่ยผู้หญงิฯ เกดิขึน้จากโครงการเสียงและทางเลือกของผู้หญงิ 

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเน้นการท�างานด้านสุขภาพทางเพศของผู้หญิง 

โดยให้คู่เข้ามามีส่วนร่วมในข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงด้วย เพื่อ

ให้เห็นปัญหาที่ซ้อนทับผู้หญิงอยู่ และให้ผู้หญิงได้เรียนรู้ รู้จักความต้องการของ

ตัวเอง มองเห็นความคาดหวังที่สังคมมีต่อผู้หญิง เพื่อเสริมพลังให้ผู้หญิงมีความ

เข้มแข็งในการสะท้อนความต้องการของตัวเอง และพัฒนาเป็นเครือข่ายการ

ท�างานผู้หญิงร่วมกัน ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะขยายไปในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแรงงานข้ามชาติด้วย 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการท�างานร่วมกัน

การอภิปรายแลกเปลี่ยน

 » สนบัสนนุใหม้โีรงเรยีนเอน็จีโอ เพือ่ยกระดบัใหง้านพฒันามคีณุภาพ 

และต้องมีการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตของคนท�างานด้วย

 » ควรมีการประชาสัมพันธ์การท�างานของนักพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ 

 » ต้องกลับไปสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เครือข่ายของตัวเอง รวม

ถึงการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เพื่อน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีในการท�างาน

 » ควรมีการพัฒนาโมเดลท่ีเป็นตัวอย่างในการท�างานแก้ไขปัญหาเอช

ไอวี/เอดส์ การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

 » ศูนย์ให้บริการท่ีเป็นมิตรในรูปแบบและช่ือเรียกต่างๆ ควรเป็นการ

ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อท�าหน้าที่แก้ไขปัญหาและส่งต่อปัญหา

ไปสู่ระบบของประเทศที่รองรับได้
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 » การผลักดันเชิงระบบในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในเรื่องเอชไอ

วี/เอดส์กับประชาชนทุกคน เพื่อลดการตีตรา รวมไปถึงการพัฒนา

สวสัดกิารทางสงัคมทีจ่�าเปน็กบัคนทกุคน เป็นความทา้ทายทีต่อ้งหา

แนวทางในการท�างานร่วมกัน

 » ประเด็นตัดขวาง เช่น สิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม สิทธิ

ทางเพศ การสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยา ยังต้องท�างานเชิงวิธีคิด

อย่างเข้มข้นร่วมกันต่อไป 
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9.
กองทุนโลกด้านเอดส์ 
วัณโรค และมาลาเรีย 

(Global Fund) 
รอบ New Funding Model 

กับ กองทุนป้องกันเอดส์
ของประเทศ



กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Global 

Fund) รอบ New Funding Model  กับ กองทุนป้องกันเอดส์

ของประเทศ  : วิธีคิด ความจ�าเป็นของการมีกองทุนฯ และ

ข้อเสนอการขับเคล่ือนกองทุนฯ ท่ีตอบสนองต่องานป้องกัน

เอดส์ของประเทศ

ผูด้�าเนนิการอภปิราย คณุนมิติร ์เทียนอดุม และคณุสภัุทรา 

นาคะผิว

ช่วงปี 2540 การหาทุนท�างานเรื่องเอดส์ค่อนข้างยากมาก 

จนกระทั่งปี 2546 ที่ประเทศไทยเริ่มได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

โลกดา้นเอดส ์วณัโรค และมาลาเรยี มาท�างานในประเด็นเอชไอว/ีเอดส์

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (2557) เป็นระยะเวลา 11 ปี หลังจากนั้น

ทางกองทนุโลกจะยตุกิารใหเ้งนิสนบัสนนุลง เพือ่ปรบัเปลีย่นแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาเอดส์ให้เป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
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เงินทุนของกองทุนโลกรอบใหม่ (New Funding Model: NFM) 

เริม่ใหก้ารสนบัสนุนการท�างานในประเทศไทยตัง้แต ่1 มกราคม 2557 ซึง่ใชร้ะยะ

เวลาตามงานเดมิทีเ่คยด�าเนนิงานมากอ่นหนา้นี ้ความแตกตา่งของการสนบัสนนุเงนิ

ของกองทนุโลกฯ รอบ New Funding Model กบัเงนิกองทนุโลกฯรอบทีผ่า่นมาคอื 

การก�าหนดกรอบวงเงินมาล่วงหน้า (แจ้งวงเงินสนับสนุนให้ทราบในเดือนมีนาคม

ที่ผ่านมา) ประเทศไทยจะได้รับเงินสนับสนุนก้อนใหม่ประมาณ 7 แสนเหรียญ

ในการพัฒนาโครงการ มีกระบวนการปรึกษาหารือในช่วงที่มีการพัฒนาโครงการ

อย่างต่อเนื่องระหว่างกองทุนโลกกับประเทศที่รับเงิน (Country Dialogue)และ

ผูส้นบัสนนุยงัใหค้วามส�าคญัในการมสีว่นร่วมกบักลุ่มประชากรท่ีมคีวามเปราะบาง 

(ขึน้อยู่กบัการนิยามกลุม่ประชากรท่ีมคีวามเปราะบางในแตล่ะประเทศ) โดยกองทนุ

โลกจะให้เงินสนับสนุนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลไกความร่วมมือใน

ประเทศ (Country Coordinating Mechanism: CCM) หากประเทศไทยประสบ

ความส�าเรจ็ตามโครงการทีว่างไว้ภายใตเ้ปา้หมายทีว่างไว ้กจ็ะสง่ผลสะเทอืนไปถงึ

การท�างานเอดส์ของประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศไทยตัดสินใจส่งโครงการในประเด็นเอชไอวีและวัณโรค กล่าวคือ 

หากองค์กรใดเคยท�างานในประเด็นเอชไอวีเดิม ก็ต้องเพิ่มประเด็นวัณโรคเข้ามา

ด้วย เพราะ 2 โรคนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในแง่ของการระบาดและการเสีย

ชีวิต ซ่ึงก�าหนดส่งแนวคิดโครงการ(Concept Note)ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 

2557 และจะเริ่มด�าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 มีระยะเวลาใน

การท�างานประมาณ 2 – 3 ปี 

กระบวนการในการคัดเลือกผู้รับทุนหลัก (PR) 2 แห่งคือ ภาครัฐ : 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่วนภาคประชาสังคม : มูลนิธิรักษ์ไทย

ส่วนผู้รับทุนรอง (Sub Recipient) ที่เข้ามาท�างานต่อจาก PR มี 

9 องค์กร ประกอบด้วย
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 � SR ที่ 1 การจัดบริการในด้านเอชไอวี คือ สอวพ.

 � SR ที่ 2 รับผิดชอบด้านฐานข้อมูล คือ ศูนย์อ�านวยการจัดการ

บริหารเอดส์แห่งชาติ

 � SR ที่ 3 บริการด้านวัณโรค คือ ส�านักวัณโรค

 � SR ที่ 4 กรุงเทพและปริมณฑล (กทม.สมุทรปราการ นนทบุรี และ

ปทุมธานี) คือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

 � SR ที่ 5 ภาคกลาง คือ มูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย

 � SR ที่ 6 ภาคเหนือ คือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

(สวท.)

 � SR ที่ 7 ภาคอีสาน คือ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.)

 � SR ที่ 8 ภาคใต้ มูลนิธิรักษ์ไทย (อาจจะเปลี่ยนมาเป็นนสมาคม

วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สวท.)

 � SR ที่ 9 ประเด็นกฎหมาย นโยบาย และการลดการตีตราและเลือก

ปฏิบัติ เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)

อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ยังไม่ได้ข้อยุติ อาจมีการเปลี่ยนแปลง SR  ไป

ตามกลุ่มประชากร เช่น กลุ่มผู้ใช้ยาจะอยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิ พีเอสไอ 

ประเทศไทย  สวท. รับผดิชอบพนกังานทางเพศและกลุม่ความหลากหลายทางเพศ 

กลุม่ชาตพินัธุอ์ยูก่บัรกัษไ์ทย มลูนธิเิอดสแ์หง่ประเทศไทยจะดแูลพนกังานทางเพศ

หญิงและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ)
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ข้อมูลเพิ่มเติม

 » มกีารชีแ้จงวา่สาเหตทุีอ่าจมกีารเปลีย่นจาก SR ทีท่�างานเป็นรายภาค

มาเปน็ SR เชงิประเด็นเฉพาะกลุม่เพราะบางองคก์รท�างานในทกุภาค

 » งบประมาณสนับสนุนในรอบNew Funding Model หากคิดออกมา

เป็นค่าเงินไทย อยู่ที่ประมาณพันล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี มีเป้า

หมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการตาย ลดการตีตรา ซึ่งสมาชิก

ของ กพอ. ก็เข้าไปท�างานในกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่ที่ความ

ตระหนักในการน�าประเด็นตัดขวางไปใช้ในการท�างานขององค์กร

เข้มข้นมากน้อยเพียงใด

 » ควรใช้พื้นท่ีของ กพอ. เป็นพื้นท่ีท่ีน�าองค์ความรู้ ความสามารถ 

ศักยภาพมาท�างานร่วมกัน เป็นการเกื้อหนุนทรัพยากร โดยเฉพาะ

การท�างานรณรงค์เพื่อลดความตีตราและเลือกปฏิบัติ

กองทุนป้องกันเอดส์ในประเทศ

หากไล่เรียงความเป็นมาของการตั้งงบประมาณภายในประเทศในการ

สนบัสนนุงานเอดส ์ประเทศไทยเริม่ลงทุนการท�างานเอดสโ์ดยจดัสรรผา่นงบอดุหนนุ

เอ็นจีโอเอดส์ ภายใต้การดูแลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งต้นที่ 

20 ล้านบาท และสูงสุดอยู่ที่ 70 ล้านบาท/ปี  ปัจจุบันตัวเลขงบประมาณก้อนนี้คง

อยู่ที่ 50 ล้านบาท/ปี  ที่ผ่านมางบด้านป้องกันเอดส์ในประเทศหากเปรียบเทียบ

กับงบประมาณด้านการดูแลรักษา จะเห็นว่างบประมาณด้านป้องกันมีการจัดสรร

งบให้แค่ 14% และเป็นเงินที่มานอกประเทศทั้งหมด 

ตอ่มาผูแ้ทนคนท�างานภาคประชาสังคมได้ผลกัดนัข้อเสนอแนวคดิการจดั

ตัง้กองทนุปอ้งกนัเอดสเ์สนอตอ่คณะกรรมการเอดสช์าต ิ(ท่ีมา: วาระเอดส์แห่งชาต ิ

ป ี2555-2559) เปน็แนวคดิทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้มาเพือ่รองรบัตอ่ยอดการท�างาน

เอดสข์องประเทศไทย ภายหลังงบประมาณจากกองทุนโลกหมดลง ซึง่คณะกรรมการ
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เอดส์ชาติเห็นชอบในหลักการ และจัดตั้งอนุกรรมการกองทุนป้องกันเอดส์ขึ้นในปี 

2556 โดยมีแนวคิดจะให้ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เข้ามา

เปน็องคก์รหลักในการจัดตัง้กองทุนส่งเสริมและปอ้งกนัเอดสใ์นประเทศ และหารือ

กับส�านักงบประมาณในการจัดสรรงบให้โดยเสนออยู่ที่ปีละ 1,400 ล้านบาท แต่

เพราะรัฐยังขาดรายได้จากการจัดเก็บภาษี ทางส�านักงบประมาณจึงเสนอตัวเลข

อยู่ที่ 200 ล้านบาท 

ณ ขณะน้ี ประเทศไทยยงัไมส่ามารถตัง้งบประมาณได ้เนือ่งจากยงัอยู่ใน

ภาวะสูญญากาศทางการเมือง ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ จึงต้อง

รอการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลชุดใหม่ก่อน

หากมีกองทุนงานป้องกันเอดส์เกิดขึ้นแล้ว เราจะมีข้อเสนอต่อการ

บริหารจัดการกองทุนนี้ในทิศทางใด  ? 

ณ ขณะนี้ ยังไม่มีพิมพ์เขียวใดๆ ออกมาว่าจะบริหารกองทุนไปในทิศทาง

ใด ดงันัน้ ภาคประชาชนตอ้งรีบเสนอทิศทางการบริหารจดัการงบประมาณกองทนุ

ปอ้งกนัเอดสใ์นประเทศ ต้องมีคนเขา้มาชว่ยออกแบบกลไกการบรหิารจดัการในการ

ท�างานของกองทนุในประเทศให้มปีระสิทธิภาพ ในระหวา่งที ่สปสช.ก�าลังอยูใ่นชว่ง

ของการจดัตัง้คณะท�างานพจิารณากรอบแนวทางการจดัตัง้และบรหิารงบประมาณ  

ในเบือ้งต้น กพอ.มข้ีอเสนอ ตอ่แนวทางการบรหิารจดัการกองทุนปอ้งกนัเอดส์ ดงันี ้

 � สนับสนุนภาคประชาสังคมให้ท�างานด้านป้องกันการรับ/ถ่ายทอด

เชื้อเอชไอวี

 � สนับสนุนงานด้านป้องกันเอดส์ที่ตอบสนองต่อการท�างานป้องกันใน

กลุม่ประชากรอืน่ๆ นอกเหนอืจากกลุม่ประชากร KAP เช่น กลุ่มคู่ต่าง 

กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ  ฯลฯ

 � จะตอ้งไม่ใชเ้งนิกองทนุนีไ้ปเพ่ือการพัฒนาระบบในหนว่ยบรกิาร (ให้

ไปใช้เงินก้อนอื่น) 
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 � สนบัสนุนแนวทางการมสีว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาระบบ Mobile 

VCCT ในระดับชุมชน

 � สนับสนนุพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นการท�างานขา้มขา่ยขา้มประเด็น

ในกลุ่มคนท�างานภาคประชาสังคมร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ 

 � แยกเงินกองทุนจัดซื้อถุงยางอนามัยออกจากกองทุนป้องกันเอดส์ 

 � ทบทวนบทเรียนจากการบริหารจัดการงบอุดหนุนเอ็นจีโอเอดส์  

50 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการออกแบบแผนการท�างานของกองทุน

ป้องกันเอดส์

 � ให้มีคณะท�างานยกร่างข้อเสนอ เบื้องต้นประกอบด้วย คุณดนัย 

คุณสุรางค์ คุณอภิวัฒน์  คุณชูวงค์ 
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10.
ทศวรรษปฏิรูปสังคม 
ลดความเหลื่อมล้�า 
สร้างความเป็นธรรม 

ลดการตีตรา



วาระ 1

ทศวรรษปฏิรูปสังคม ลดความเหลื่อมลำ้า 

สร้างความเป็นธรรม ลดการตีตรา

ด�าเนินการอภิปราย โดย สุรีรัตน์ ตรีมรรคา

วาระเอดส์ประชาชน ปี 2555-2559 มีทั้งหมด 3 วาระ คือ

 

การปฏิรูปสังคมและการเมืองเพื่อลด

ความเหล่ือมลำา้ สร้างความเป็นธรรม ลด

ปัญหาเอดส์ ม่งสูค่วามเป็นรฐัสวสัดกิาร 

1. ผลักดันการสร้างเสริมหลักประกัน 8 ด้าน

เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

2. เดินหน้าร่วมสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย 

ทัง้การยกเลิก ปรบัปรงุ และเสนอกฎหมาย

เพิ่มเติม
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วาระ 2

3. เดินหน้าร่วมปฏิรูปนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ส่งเสริมการน�านโยบาย

ที่ดีมาปฏิบัติใช้จริง และขยาย เช่น Harm Reduction 

4. การเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม โดยใช ้

กพอ. เป็นพืน้ทีส่่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้ององค์กร และระหว่าง

กลุ่ม/เครือข่ายองค์กรสมาชิก

การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและขจัด

การตีตรา การเลือกปฏิบัติที่มีการรณรงค์ในมุม

บวกมากขึน้ เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจข้อมลูในมุมใหม่

1. การพัฒนาระบบบรกิารดแูลรักษาสขุภาพทีมี่มาตรฐาน

เดียว ให้ครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย และ

ครอบคลุมคนที่ไม่ได้รับสิทธิในระบบหรือกองทุน

สุขภาพระบบใดๆ เช่น คนไร้สถานะ แรงงานข้ามชาติ

และผู้ติดตาม

2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ VCCT ชุมชน (ส่ง

เสริม-ป้องกนัของระบบชมุชน) ให้เป็นระบบร่วมบรกิาร

สุขภาพ การดูแลรักษาและป้องกันเอดส์ของประเทศ

3. การรณรงค์ส่งเสริม สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และ

สิทธิมนุษยชน บนธีมหลัก “เคารพ เข้าใจ ปลอดภัย 

เป็นสุข” (ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ)
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โครงสร้างและกลไกขับเคล่ือน เพื่อส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน และกระบวนการทำางานภาค

ประชาสังคม

1. ร่วมออกแบบและบริหารจัดการกองทุนด้านงาน

ป้องกันเอดส์ของประเทศ

2. ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกดิพืน้ที/่ชมุชนจดัการสขุภาพ

ตนเอง โดยการตดิตัง้กลไกการท�างานในชมุชนเพ่ือ

ให้ท�างานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 สนับสนุนอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิ เพื่อการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ข้อเสนอในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำา 

สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน

ทีม่าของงบประมาณในการเป็นรฐัสวสัดิการ คอื การบรหิารจัดการระบบ

ภาษใีห้มปีระสทิธิภาพ เพือ่มาดแูลสวสัดกิารให้กบัประชาชนตามสิทธิขัน้พืน้ฐานที่

พงึจะได้รบั เช่น การรักษาพยาบาลท่ีมมีาตรฐานเดยีวกัน หลกัประกนัยามชราภาพ 

เป็นบ�านาญพืน้ฐานให้กบัประชาชนอย่างยัง่ยนื รวมไปถึงการส่งเสรมิการออม หลกั

ประกนัทางรายได้ ทีไ่ม่ใช่แค่เกษตรกร แต่ประชาชนทกุคนต้องมรีายได้ยามว่างงาน 

หลกัประกนัด้านทีด่นิ ทีจ่ะกระจายทรพัยากรอย่างเป็นธรรม หลักประกันด้านการ

ศึกษา คือล้มกระทรวงศึกษา เพื่อน�าเงินมาพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ 

วาระ 3
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หลักประกันในการมีโอกาสที่เท่าเทียมของกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาส หลักประกันใน

เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดเก็บภาษี

2. กฎหมายที่ประชาชนต้องร่วมกันขับเคลื่อนมีทั้งหมด 14 

ฉบับ คือ

1. พรบ. คุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

2. พรบ. ส่งเสริมสถานภาพคู่ชีวิต

3. พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

4. พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข

5. พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ (แก้ไข)

6. พรบ. ยาแห่งชาติ

7. พรบ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

8. พรบ. ประกันสังคม ภาคประชาชน

9. พรบ. กองทุนประชาสังคม

10. พรบ. จังหวัดปกครองตนเอง

11. พรบ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินละทรัพยากรธรรมชาติ

12. พรบ. ธนาคารที่ดิน

13. พรบ. อัตราภาษีที่ดินก้าวหน้า

14. พรบ. กองทุนยุติธรรม (เป็นหลักประกันในการช่วยเหลือประชาชน

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอ�านาจรัฐ)
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3. ต้องอาศัยภาคประชาชนในการลงลายมือชื่อ และแนบ

สำาเนาบัตรประชาชน 

(ไม่ต้องใช้ส�าเนาทะเบียนบ้านแนบเป็นหลักฐาน) ในการร่วมกันเสนอ

กฎหมาย หากชว่ยกนัผลกัดนัในเชงิภาพรวมรว่มกนั กจ็ะชว่ยใหป้ระเทศไทย เปน็

รัฐสวัสดิการได้อย่างไม่ยาก

4. ข้อเสนอปรับปรุง - เพิ่มเติม  สมัชชากพอ.ปีนี้ ๒๕๕๗

4.1 หลักประกันทางสุขภาพ  คือ ระบบหลักประกันสุขภาพ

ระบบเดียวทั่วประเทศ รักษาทุกโรค

4.2 หลักประกันยามชราภาพ เปลี่ยนจาก “เบี้ยยังชีพ” เป็นบ�านาญ

ชราภาพพื้นฐาน ทันที เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

4.3 หลักประกันทางรายได้ การมีงานท�า  ประชาชนไทยทุกอาชีพ

ได้รับการประกันรายได้ 

4.4 หลักประกันด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย :  เร่งรัดโฉนดชุมชน ธนาคาร

ที่ดิน และปฏิรูปภาษีที่ดินก้าวหน้า

4.5 หลักประกันทางการศึกษา เรียนฟรีจริง 12 ปีตามรัฐธรรมนูญ 

รับประกันเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ 

4.6 หลกัประกนัการมโีอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั ของกลุม่ประชากรเปราะบาง 

4.7 หลกัประกนัพลเมอืงเรือ่งผูบ้รโิภค  ตัง้องค์กรอสิระผูบ้รโิภคตาม

รัฐธรรมนูญทันที 

4.8 การบริหารจัดการการเงินการคลังเพ่ือรัฐสวัสดิการ ภาษีที่ดิน 

ทรัพย์สิน มรดกทันที 
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11.
เปิดตัวนักกิจกรรมรุ่นใหม่
ของ กพอ. กับบทบาทเป็น
แกนกลางในการขับเคลื่อน

เรื่องสิทธิทางเพศ 
สิทธิด้านเอดส์ 
สิทธิมนุษยชน

 



เปดิตวันกักจิกรรมรุ่นใหมข่อง กพอ. กบับทบาท

เปน็แกนกลางในการขับเคล่ือนเร่ืองสิทธทิางเพศ 

สิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน

รายงานโดย ตัวแทนกลุ่มนักกิจกรรมรณรงค์สิทธิ

ทางเพศฯ  ประกอบด้วย

1) บุษยา คุณากรสวัสดิ์ 2)ลัดดา นิเงาะห์ 

3)อารีศรี โฆษาส ี 4)ศริพิร ระวกีลู 5) อญัชล ีจอมธญั 

6) ฐิติญานันท์ หนักป้อ 7) เฉลิมรัฐ ปรีชา  8) ศลิษา 

วิไลนุวัฒน์ 9) พิริยา ยุติกะ
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บทเรียนงานรณรงค์สิทธิทางเพศ ภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใต้

1) ภาคเหนือ

ความส�าคญัของงานรณรงคท์ีภ่าคเหนอืไดเ้รยีนรูจ้ากหอ้งเรยีนนกักจิกรรม

สิทธิทางเพศ คือ งานรณรงค์เป็นการท�างานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องมี

เปา้หมายในการท�างานทีช่ดัเจน ทัง้คูช่กทีเ่ปน็ตวัหลกัทีท่�างานรณรงคแ์ลว้จะท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง และต้องสามารถวิเคราะห์คานงัดที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงในการท�างานรณรงค์ ที่ส�าคัญต้องมีข้อมูลและการผลิตสาร

รณรงค์ที่สื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างโดนใจ

ประเด็นที่นักกิจกรรมสิทธิทางเพศภาคเหนือรณรงค์คือ “การยุติการตั้ง

ครรภ์อย่างปลอดภัย ผู้หญิงเลือกได้” เพราะมองเห็นสถานการณ์ที่ผู้หญิงเมื่อเจอ

ปญัหาท้องไมพ่รอ้ม หากตัดสินใจทีจ่ะทอ้งต่อก็มีหนว่ยงานทีเ่ข้ามาช่วยดแูลทัง้ภาค

รฐัและภาคประชาสังคม แตถ้่าตดัสินใจท่ีจะยตุกิารตัง้ครรภ ์กลบัพบวา่ผูห้ญงิตอ้ง

เผชิญหน้ากับความไม่รู้ข้อมูลท่ีปลอดภัยในการยุติการต้ังครรภ์ ท�าให้เกิดผลเสีย

ต่อร่างกายของเจ้าของครรภ์ 

ดังนั้น นักกิจกรรมสิทธิทางเพสภาคเหนือจึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด

เหน็เกีย่วกบัทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาทอ้งไมพ่ร้อมในพืน้ที ่3 จงัหวดั คอื พะเยา 

เชียงใหม่ ล�าพูน ซึ่งมีผู้ที่มาเข้าร่วมเวทีหลากหลายภาคส่วนทั้งสาธารณสุขจังหวัด 

คนท�างานป้องกันเอดส์ PDA สวท. ครู อาจารย์ เยาวชน และโรงพยาบาลชุมชน 

จนน�าไปสู่การมองเห็นทางเลือกและมีเครือข่ายคนท�างานที่ร่วมกันจัดการปัญหา

ท้องไม่พร้อมในระดับพื้นที่
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บทเรียน

 » ท�าใหค้นท�างานปอ้งกนัมองเหน็ทางเลอืกในการจดัการปัญหา

ท้องไม่พร้อมมากขึ้น 

 » นักกิจกรรมสิทธิทางเพศมีความชัดเจนมากขึ้นว่าการท�างาน

รณรงค์แตกต่างจากงานโครงการ เพราะมีเป้าหมายในการ

สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

 » คนท�างานเข้าใจประเด็นสิทธิทางเพศมากขึ้น

 » กพอ. อาจเป็นพื้นที่ในการเสริมทักษะงานรณรงค์ให้มีความ

เข้มข้นมากขึ้น

บทเรียน

ภาคเหนือ

2) ภาคใต้

ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนสิทธิทางเพศมีความเช่ือมั่นว่าตัวเองมีความเข้าใจ

เรื่องสิทธิทางเพศมาดีอยู่แล้ว แต่พอได้ผ่านกระบวนการอบรมท�าให้เห็นมุมเร่ือง

สิทธิทางเพศของตัวเองเปลี่ยน โดยมองเห็นเรื่องเพศอยู่บนฐานท่ีเป็นโลกแห่ง

ความจริงมากขึ้น

ส�าหรบัการท�างานรณรงคใ์นพ้ืนที ่14 จงัหวดัภาคใต ้มองเห็นสถานการณ์

ทีค่นท�างานยงัไมม่คีวามมัน่ใจในการส่ือสารเร่ืองเพศ เร่ืองเอดส์ เรือ่งถงุยางอนามยั 

จึงสนใจการสื่อสารเรื่องเอดส์ในกลุ่มคนท�างาน 
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บทเรียน

ภาคใต้

บทเรียน

 » ไม่ได้สืบหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงว่าคนท�างานไม่กล้า

สื่อสารเรื่องเพศจริงหรือ 

 » ช่วงแรกมีการออกแบบงานรณรงค์ไว้ว่าจะท�าในพื้นที่ทั้ง 

14 จังหวัด ผ่านการหาทีมอาสาให้ช่วยท�างาน ซึ่งในทาง

ปฏิบัติท�าได้ยาก เพราะพื้นที่ในการท�างานกว้าง แต่คน

ท�างานหลักจริงๆ เหลือเพียง 2 คน และภาคีที่อาสามา

ช่วยงานก็ไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่อง 

 » มีการท�างานผ่านเฟสบุ๊คแต่ประเด็นไม่ได้รับความสนใจ

เท่าที่ควร 

 » กพอ. เป็นพ้ืนท่ีท่ีช่วยทบทวนความคิดในงานของตัวเอง 

จึงอยากให้มองเรื่องเอดส์ เรื่องเพศไม่ใช่แค่การมีเพศ

สัมพันธ์ แต่อยู่ในวิถีชีวิตของทุกคน

ความท้าทาย

การหาภาคีเครือข่ายในการท�างานระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
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3) ภาคกลาง

ห้องเรียนสิทธิทางเพศถือเป็นการท�างานเชิงวิธีคิดกับคนท�างาน ท�าให้ได้

ทบทวนตัวเองว่าสิ่งท่ีเราเชื่อมาตลอดนั้นถูกต้องหรือไม่ การสอนเรื่องเพศมาถูก

ทางหรือไม่ และท�าให้มองเห็นว่าการท�างานรณรงค์ของเราที่ผ่านมาก็ไม่มีความ

ชัดเจน จัดกิจกรรมจบไปเป็นครั้งๆ ซึ่งการรณรงค์บางครั้งใช้แรงเยอะแต่ได้ผลก

ลับมานิดเดียว

การอบรมในหอ้งเรยีนสทิธทิางเพศเนน้การปรบัฐานเชงิวิธีคิดในการท�างาน

ที่น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อบางอย่าง ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนแล้ว

มองเห็นภพการท�างานท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น มองเห็นภาพงานที่กว้างมากขึ้น 

เข้าใจเป้าหมายในการท�างานที่ชัดเจน

กิจกรรมรณรงค์ของภาคกลาง วิเคราะห์จากสถานการณ์กลุ่มคนหลาก

หลายทางเพศถูกตีตราจากสังคม หรือการถูกสังคมกดดันในการให้แต่ละเพศมี

บทบาทตามที่สังคมก�าหนด เลยต้องการณรงค์เรื่อง “เพสเลือกได้” ท�างานบนสื่อ

ออนไลนท์ีส่ามารถสือ่สารข้อมลูไปในวงกวา้งมากข้ึน และมกีารประกวดคลปิรณรงค์

สัน้ใหค้นดรููส้กึโดนใจในเรือ่งเพศทีห่ลากหลาย และมคีณะกรรมการมาชว่ยตดัสนิ

อยากให้มีการสานตอ่การสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้นเรือ่งการรณรงคส์ทิธิ

ทางเพศกับคนรุน่ใหมเ่พือ่เปิดมุมมองวธิคีดิทีใ่ห้การท�างานมเีปา้หมายและแนวทาง

ที่ชัดเจนมากขึ้น และคนรุ่นใหม่ต้องพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ เพื่อน�าวิธีคิดมาสาน

ต่อการท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการรณรงค์ส่วนตัวแบบสอบถาม “ช่องที่สาม”   

โดย บุษยา คุณากรสวัสดิ์ 

 � ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนในแบบฟอร์มมีช่องเพศอื่นๆ เพิ่มเข้ามา 

จากแตเ่ดมิทีม่เีพศหญงิ เพศชาย สว่นกะเทยหรือเพศอ่ืนๆ ตอ้งตอบ

แบบสอบถามตามค�าน�าหน้าชื่อที่ระบุในบัตรประชาชน
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 � นักกิจกรรมได้มีการไปพูดคุยกับส�านักที่ท�าโพล เช่น ดุสิตโพล นิด้า

โพล แม่โจ้โพล ซึ่งได้รับการตอบรับจากส�านักโพลเป็นอย่างดีในการ

เพิม่ชอ่งทางเลือก เพราะมองเห็นสถานการณท์ีค่นไมก่รอกขอ้มลูทัง้ 

2 เพศอยู่เหมือนกัน

 � รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาเพิ่มช่องเพศอื่นๆ เข้าไปอยู่ใน

แบบสอบถามทุกแบบสอบถาม เพื่อสะท้อนเสียงเล็กๆ ว่าโลกนี้ยัง

มีเพศอื่นๆ อีกนอกจากเพศหญิงและชาย

การอภิปรายเพิ่มเติม 

 » ทีผ่า่นมายงัไมม่กีารสง่เสรมิให้เกดิหอ้งเรยีนนกักจิกรรมอยา่งจรงิจงั 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากคนรุ่นแรกๆ ซึ่ง

ห้องเรียนสิทธิทางเพศเป็นการตอบโจทย์ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและ

เหน็คณุค่าการเปน็นกัพฒันา สว่นการพฒันานกักิจกรรมในรุ่น 2 รุ่น 

3 กอ็าจจะตอ้งมานัง่คยุกนั เพือ่ลงขนัในการพฒันาหลกัสูตรรว่มกนั

 » มีข้อสังเกตว่านักเรียนกิจกรรมรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีเพศวิถี

เป็น LGBT อาจมองเป็นอุปสรรคส�าคัญ หรือโอกาสท่ีจะท�าให้ได้

เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง

 » เห็นพลงัและความตัง้ใจของนกักจิกรรมรุน่ใหมใ่นการท�างานรณรงค์

สิทธิทางเพศ

 » สมาชิกกพอ.ในภาคเหนอืมองเห็นปัญหาการทอ้งไมพ่รอ้มของผูห้ญงิ 

จากตัวอย่างโครงการรณรงค์ของทีมภาคเหนือ มีการระบุปัญหาที่

ชัดเจนและเสนอแนะทางเลือกท่ีปลอดภัยให้กับผู้หญิง ส่วนภาคใต้

ยังมองไม่เห็นแนวคิดที่ชัดเจน ต้องวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนท่ีให้ชัด

กว่านี้ เช่น สิทธิที่เรายังไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อน�าไปสู่การตั้ง

ประเด็นในการรณรงค์
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 » เรือ่งสทิธิทางเพศยงัเปน็โจทยส์�าคญัทีต่อ้งมกีารท�างานกนัอยา่งตอ่เนือ่ง

 » การท�างานที่ผ่านมาท�างานเพื่อตอบโจทย์โครงการ แต่ไม่ได้มีการ

เชื่อมโยงเครือข่ายในการเรียนรู้ระหว่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่ตรง

กลางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้

 » อยากเหน็ความตอ่เนือ่งของทมีนกัจิกรรมในการเขา้มามสีว่นรว่มเปน็

ทีมท�างานของภาคเหนือ

 » คนท�างานมานานก็อยากกลับมาทบทวนวิธีคิดของตัวเองให้มีความ

ชัดเจนมากขึ้น

 » ควรมกีารขยายฐานการท�างานในระดบัภาคใหม้คีนท�างานมาชว่ยเป็น

ทีมท�างาน ซึ่งอาจจะหาเวทีที่ช่วยขยายทีมท�างานหน้าใหม่ๆ ภายใน

ภาคเพิ่มขึ้น

 » การท�างานที่จะน�าไปสู่การลดการตีตรา ลดการตาย ลดการติดเชื้อ

รายใหม่ จะต้องมีแนวคิดพื้นฐานในการเคารพสิทธิทางเพศ ซึ่งเป็น

ประเด็นตัดขวางของทุกข่ายประเด็น ดังนั้น จึงต้องมีการลงทุนใน

การสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานสิทธิทางเพศ ซึ่งกลไกในการ

คัดเลือกจะมอบหมายให้ กพอ. แต่ละภาคด�าเนินการคัดเลือกคน

เข้าสู่กระบวนการอบรม เพ่ือเป็นทีมท�างานส�าคัญในการขับเคลื่อน

เรื่องสิทธิทางเพศในพื้นที่
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12.
รายงาน

ผลการด�าเนินงาน
ของ กพอ.

ปี พ.ศ. 2555 – 2556 



การดำาเนินงานที่ผ่านมาของ กพอ.ภาคและชาติ 

และรายงานการเงิน 

โดย กาญจนา แถลงกิจ และ วัชราภรณ์ วังคีรี

สว่นที ่1 การขบัเคลือ่นวาระเอดสแ์หง่ชาติ

ประชาชน

งานรณรงค์สังคมสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมให้มีนัก

กิจกรรมรณรงค์รุ่นใหม่ที่ท�างานในประเด็นสิทธิทางเพศใน

เชิงบวก และช่วยขับเคลื่อนวาระเอดส์ภาคประชาชน ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนจาก สคส. และมูลนิธิฟอร์ด ด้วยการ

พัฒนานักกิจกรรมทั้งหมด 16 คน จาก 3 ภาค ซึ่งผลจาก

การท�างานได้นักกิจกรรมรุ่นใหม่ 14 คน ที่สามารถพัฒนา

งานรณรงค์สิทธิทางเพศได้ในระดับภาคและระดับบุคคล 
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โดยมีเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนงานรณรงค์สิทธิทางเพศ ในสังคมไทยให้ส�าเร็จ

ภายในเวลา 10 ปี

ส่วนที่2 งานด้านการวิจัยในมนุษย์

เหตุผลที่ทำาในประเด็นนี้

1. เพ่ือสนบัสนนุงานวิจยัดา้นเอชไอวใีนมนษุย์ ทัง้รกัษา และปอ้งกนั เชน่ 

 » สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 » สนบัสนนุการมกีตกิา แนวปฏบิตัแิละกลไกก�ากบั ตดิตาม ดา้น

จริยธรรม และการน�าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัไปก�าหนดเปน็

นโยบาย/มาตรการในการด�าเนินงานด้านเอชไอวี

2. งานวิจัยฯ ด้านการป้องกัน มีนัยยะส�าคัญมากขึ้น 

 » มีความก้าวหน้า 

 » มีการใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่การวิจัย

 » มีการวิจัยแบบเฉพาะกลุ่มประชากร

ทำางานอย่างไรบ้าง

1. ส่งเสริมการใช้ GPP 

 » จัดพิมพ์และเผยแพร่ GPP ทั้งในแบบรูปเล่มและทาง on-line

 » ติดตามการใช้ GPP ของสถาบันวิจัย

 » เวทสีรปุบทเรยีนรว่มกบัองคก์รดา้นจรยิธรรมฯ และสถาบันวิจยั 

4 สถาบัน ; RIHES, TRC, AFFRIMS, VTC
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2. สง่เสรมิการจดัตัง้และด�าเนินงานของกลไกดา้นการก�ากบั ตดิตาม 

สนับสนุนการวิจัยในประเทศ

 » ร่วมกับ NAMc จัดตั้งและเป็นสมาชิกคณะอนุกรรมการ Bio 

Medical HIV Prevention อยู่ภายใต้คณะกรรมการฯ เอดสช์าติ

3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน 

 » จดัตัง้และสนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะกรรมการทีป่รกึษา

จากชมุชน ระดบัประเทศ (NCAB) รว่มกบั CAB 5 แหง่; TRC, 

AFFRIMS, VTC, สีลม และ RIHES 

 » การอบรมขยายผลเรื่อง GPP ให้กับสมาชิก NCAB, CAB 5 

แห่ง และเครือข่ายภาคประชาชน (KAPs) 

ผลที่ได้รับ 

1. สถาบันวิจัยหลักๆ ในประเทศไทยกับ NCAB มีความร่วมมือที่ดีขึ้น

เป็นล�าดับ; สนับสนุนการด�าเนินงานของ NCAB 

2. กลไกด้านพัฒนานโยบายของประเทศ และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้

ความส�าคัญกับ GPP เพิ่มมากขึ้น; ระบุในแผนยุทธศาสตร์เอดส์

ของประเทศ

3. องค์กรด้านจริยธรรมการวิจัยฯ ให้ความส�าคัญกับ GPP และพร้อม

ร่วมมือกับ NCAB และ กพอ.

4. สมาชิก NCAB และสมาชิก CAB ได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่อง  

GPP และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. อนุกรรมการ Bio-Med เริ่มด�าเนินงานพัฒนาข้อเสนอทางนโยบาย

จากการวิจัย 
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ความท้าทาย

 » การใช้ NCAB เป็นกลไกขับเคลื่อนในการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมอย่างมีความหมายมากขึ้นของภาคประชาชนในการวิจัย

ในมนุษย์ โดยร่วมมือกับองค์กรด้านจริยธรรมการวิจัยฯ และ

สถาบันวิจัยต่างๆ 

 » การสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากกลไกด้านพัฒนานโยบาย

ของประเทศ ในการส่งเสริมการวิจัยและการน�าผลการวิจัยมา

ใช้ประโยชน์

บทบาทของกรรมการกพอ. และผู้แทนกพอ.

 » ผู้แทนของ กพอ. (ประธานกพอ.และคณะกรรมการกพอ.) 

เข้าไปท�าหน้าที่เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมในกลไกต่างๆ ของ

ประเทศ คือ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์ เข้าไปผลักดันนโยบาย ผลที่เกิดข้ึนคือมี

การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เพื่อขับ

เคลือ่นการลดการตีตราและเลอืกปฏบิตั ิและมกีารจดัตัง้กองทนุ

ป้องกันเอดส์ของประเทศ

 » ผู้แทนของ กพอ. เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการกลไกความ

ร่วมมือใน (CCM) ผลักดันให้การท�างานเอดส์ท�างานสอดรับ

กับวาระเอดส์ภาคประชาชน 

 » ผู้แทนของ กพอ. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายภาคี 12 D จน

น�าไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายลดอันตรายของ ประเทศ
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13.
รายชื่อผู้เข้าร่วม



คณะท�างาน วิทยากร

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

1 ศิริพร ระวีกูล 225/112 หมู่บ้านสินธนา 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210

joan_sr9@hotmail.com

2 บุษยา คุณากรสวัสดิ์ 225/112 หมู่บ้านสินธนา 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210

budda.in.mind@gmail.com

3 กาญจนา แถลงกิจ กพอ.ชาต ิ494 ซอย 14 ลาดพร้าว 
101 คลองจัน่ บางกะป ิกทม. 10240

nunakitty@gmail.com

4 วัชราภรณ์ วังคีรี กพอ.ชาต ิ494 ซอย14 ลาดพรา้ว 
101 คลองจัน่ บางกะป ิกทม. 10240

poon.w63@gmail.com

5 นิวัตร สุวรรณพัฒนา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ niwatsu@gmail.com

6 สุรีรัตน์ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ sureerat.tmk@gmail.com

7 เฉลิมรัฐ ปรีชา กพอ.ภาคกลาง (มูลนิธิส่งเสริม
การพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์

ownerofmyhope@hotmail.
co.th 

8 นายดนัย ลินจงรัตน์ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย danai@rsat.info

9 ฐิติญานันท์ หนักป้อ SISTER Pattaya thitiyanan@psithailand.org

10 พรพิพัฒน์  โพธาสินธุ์ SISTER Pattaya phonpiphat@psithailand.org

11 นายนิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ nimit@aidsaccess.com

12 น.ส.สุภัทรา นาคะผิว มลูนธิศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส์ supatranacapew@gmail.com

13 น.ส.จารุณี ศิริพันธุ์ มลูนธิศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส์ 

14 น.ส.พิริยา ยุติกะ มลูนธิศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส์ 
จ.ระยอง

tudy1@gmail.com

15 น.ส.ศลิษา วิไลนุวัฒน์ มูลนิธิพีเอสไอ salisa@psithailand.org

16 น.ส.สุรางค์ จันทร์แย้ม มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ surangjanyam@yahoo.com

17 นายจ�ารอง แพงหนองยาง มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ tee_swing@yahoo.com

18 สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา jadd517@gmail.com

รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัชชา กพอ.ชาติ 
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เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ 

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

19 นายวนัชนะ หวงัสรา้งบุญ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

20 นายโกวิทย์ สุขดา บางกอกเรนโบว์

21 เจษฏา ทองงาม กลุ่มพะยูนศรีตรัง

22 นายอสิหาก เพชรน้�าแดง กลุ่มพะยูนศรีตรัง

23 นายสรุเชษฐ ์เกษตรภบิาล กลุ่มโอเชียนสมุทรปราการ atom2013ll@gmail.com

24 นายศรันย์ ยอดนิล กลุม่พงิค์มงักีเ้พือ่ความหลากหลาย
ทางเพศ จ.ลพบรุ ี187/3 ถ.โกษาปาน 
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

pinkmonkeylopburi@
hotmail.com

25 นายจริศร สายแสง กลุ่มสายรุ้งราชบุรี ae_aemsm@hotmail.com

26 เอกพล พิชวงศ์ มุลนิธิเอ็มพลัส eakpol.mplus@gmail.com

27 ศรเทวะ ละอองนวล มุลนิธิเดอะพอสโอมเซนเตอร์

เครือข่ายคนท�างานกับพนักงานบริการ/พนักงานบริการ

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

28 น.ส.สมหมาย จันตา
วงศ์(ไหม)

เอ็มพาวเวอร์ 322 
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์,
ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

29 น.ส.ณัฏฐุ์ชุดา เหมรัตน
ราชพงศ์(ลี)

เอ็มพาวเวอร์ 322 
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์.
ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

30 น.ส.ซาซูมิ มาเยอะ

31 น.ส. วลีทิพย์ อ�านวย
ลาภ(หยก)

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย 

finance@ppat.or.th

32 น.ส.ลัดดา จิตรวัฒน
แพทย์(แมว)

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย 

laddajitwatanapataya@
hotmail.com

33 นายด�ารงค์ ส�าราญสม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย 

pdumrong68@hotmail.com

34 สายชล ศิวะอุไร SWING yo_shijo@hotmail.com

35 สรุศกัดิ ์เนยีมถนอม(ตา้) SWING guitar_swingfoundation@
hotmail.co.th
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เครือข่ายเยาวชน

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

36 นายพฒิเนตร สกลุจมุจงั คข.เยาวชนภาคอีสาน

37 นายนภรินนัท์ น�า้ดอกไม้ คข.เยาวชนภาคกลาง

38 นายปฏิญญา ล�้าเลิศ คข.เยาวชนภาคตะวันออก

39 นายรัฐพงษ์ แก้วยอม คข.เยาวชนภาคตะวันออก

40 นายประมวล โกวิท
ชัยวิวัฒน์

คข.เยาวชนภาคเหนือตอนบน  
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนภาคเหนือ 

41 นายพงศธร พันธุ คข.เยาวชนภาคเหนือตอนบน  
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนภาคเหนือ 

42 นายปฐมพงษ์ เวชศิลป์ คข.เยาวชนภาคเหนอืตอนบน  ศนูย์
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ภาคเหนือ 

เครือข่ายงานชุมชน 4 ภาค 

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

43 นายรอซีดี เลิศอริยะ
พงษ์กุล

สมาคมยวุมสุลมิแหง่ประเทศไทย
(ยมท.)

rawsiee@gmail.com

44 นายศักดิ์ เพชรสุข สมาคมยวุมสุลมิแหง่ประเทศไทย
(ยมท.)

45 นายนพเก้า รุยันต์ สมาคมยวุมสุลมิแหง่ประเทศไทย
(ยมท.)

noppakao2549@gmail.com

46 นายวสันต์ เจรียมพันธ์ มูลนิธิรักษ์ไทย อุดรธานี vasunjp@gmail.com

47 นายสุรพล กุลัตถ์นาม มูลนิธิรักษ์ไทย อุบลราชธานี su4905@gmail.com

48 น.ส.อัฉรา แก้วมาศ สถาบันชุมชนอีสาน autchara59@gmail.com

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

49 นายชูวงศ์ แสงคง มูลนิธิศุภนิมิต

50 นายวิชิต ชูทอง มูลนิธิพัฒนรักษ์ ราชบุรี wichitc@pattanarak.or.th 

51 สิริกร เลิศชโยทิต มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร chayotit229@gmail.com

52 นายสุกัน ผาริโน มูลนิธิรักษ์ไทย จ.อุบลราชธานี 
335/2 ถ.พโลชยั ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อุบลราชธานี 34000

sugan_re@raksthai.org
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เครือข่ายเด็ก

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

53 นางนติยา พรอ้มพอชืน่บญุ มลูนธิดิวงประทปี 34 ถ.อาจณรงค ์
คลองเตย กทม. 10110

nittaya91@hotmail.com

54 น.ส.ยอแสง โพธิ์เกิด มลูนธิสิง่เสรมิการพฒันาบุคคลใน
พระอุปถัมภ์ 

yorsang@gmail.com

55 นายเฉลิมรัฐ ปรีชา มลูนธิสิง่เสรมิการพฒันาบุคคลใน
พระอุปถัมภ์ 

ownerofmyhope@hotmail.
co.th

56 น.ส.มตัตกิา มธรุพจนว์นะ มูลนิธิสยามแคร์ nymph_m@yahoo.fr

เครือข่ายคนท�างานกับผู้ใช้ยา

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

57 ลาวัลย์ สาโรวาท มูลนิธิพีเอสไอ lavansrv@gmail.com

58 วีรพันธ์ งามมี มูลนิธิพีเอสไอ veeraphan@psithailand.org

59 ภานุวัฒน์ แก้วมณี มูลนิธิพีเอสไอ

60 พรหมมินทร์ กิตติคุณ
ประเสริฐ

มูลนิธิพีเอสไอ prommin@psithailand.org

61 สมบูรณ์ ศิริพงศ์ มูลนิธิพีเอสไอ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

62 นายถิรมนัส ดิษฐ์วดี
ธนโชติ

เครอืข่ายภาคกลาง เลขที ่494 ซ.14 
คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240

mr.thiramanat@gmail.com

63 นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว เครือข่ายฯชาติ เลขที่ 494 ซ.14 
คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240

64 นายสุนะรัก แก้วนุกูล 73/2 ซ.ราษฏรบ์�ารงุ 12 ต.เนนิพระ 
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

65 นายสมศักดิ์ นิลพานิช 77/1 ต.สะทิงพระ อ.สะทิงพระ 
จ.สงขลา

66 นายสิทธิวัฒน์ ใจวัง เครือข่ายฯเหนือบน 485/30 
ถ.เจริญเมือง อ.เมือง เชียงใหม่

sittiwat52@hotmail.com

67 น.ส.ปนัดดา จันทพาด เครอืขา่ยภาคกลาง เลขที ่494 ซ.
14 คลองจ่ัน บางกะป ิกทม.10240

nud_pa@hotmail.com

68 น.ส.พรรณอมุา สหีะจนัทร์ เครือข่ายฯ ชาติ เลขที่ 494 ซ.14 
คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240
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กพอ.ภาคเหนือ 

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

69 ศาสนาจารย์สนั่น วุฒิ แผนกพันธกิจเอดส์
1/100 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

70 อัญชลี จอมธัญ กพอ.ภาคเหนือ 225/41 หมู่ 5 
หมู่บ้านสินธนา ต.สันพระเนตร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

71 ล�าดวน มหาวัน มุลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ 
145/1 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
จ.เชยีงใหม ่50200 โทร.053-222417

72 ศตายุ สิทธิกาน มุลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ 
145/1 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. 053-222417

73 นายลาภิศ ฤกษ์ดี มูลนิธิพะยาเพื่อการพัฒนา 
91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000 โทร. 054 458757

74 ศรันรัชย์ สายยอด เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดแพร่

75 นายนันทพงษ ์วุฒสิวสัดิ์ ส�านกังานเครอืขา่ยองค์กรศาสนาด้าน 
เอช ไอ วี / เอดส์ ในประเทศไทย 
(กองทนุโลก) : 304 หมูท่ี ่3 อาคาร
มลูนิธแิหง่ความเมตตาและเอือ้อารีย ์
วดัพระธาตุดอยสะเกด็ ต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชยีงใหม ่ 50220  

76 นายธวัชชัย จันจุทา ส�านกังานเครอืขา่ยองค์กรศาสนาด้าน 
เอช ไอ วี / เอดส์ ในประเทศไทย 
(กองทนุโลก) : 304 หมูท่ี ่3 อาคาร
มลูนิธแิหง่ความเมตตาและเอือ้อารีย ์
วดัพระธาตุดอยสะเกด็ ต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเกด็  จ.เชยีงใหม ่ 50220  

77 นางฆีรกานต์ เจริญบุญ มูลนิธิศุภนิมิต 154 หมู่ 2 ต.สบ
บง อ.ภูซาง จ.พะเยา

keerakarn_2505@hotmail.
com

78 นายพงศธ์ร จนัทรเ์ลือ่น มลูนธิเิอม็พลสั 142  ถ.เชยีงใหม-่
หางดง ต.ปา่แดด อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 

m.plus.foundation@gmail.
com
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79 นายวุฒิสิทธิกร จันตรี ฟา้สรีุง้ล�าพนู 61/16 ถ.สนามกฬีา 
ซ.5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล�าพูน 
51000

80 พัทนันท์ ศรีน�าทา องค์กรแคร์เมท 257/92 ถ.สุเทพ 
ต.สเุทพ อ.เมอืง เชยีงใหม ่50200

81 นางอาภา หน่อตา เครอืขา่ยสขุภาพชาตพินัธ์ุบนพืน้ทีส่งู 
299/44 ม.เพชรยนต์ เทศบาล18 
ถ.พหลโยธนิ ต.แมส่าย อ.แมส่าย 
จ.เชียงราย 57130

82 นายธนวัฒน์ ผัดน้อย เครอืขา่ยสขุภาพชาตพินัธ์ุบนพืน้ทีส่งู 
299/44 ม.เพชรยนต์ เทศบาล18 
ถ.พหลโยธนิ ต.แมส่าย อ.แมส่าย 
จ.เชียงราย 57130

83 น.ส.อัจรี สายมี กพอ.ภาคเหนือ225/41 หมู่ 5 
หมู่บ้านสินธนา ต.สันพระเนตร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

กพอ.ภาคกลาง

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

84 บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทย
สนธิ์

คณะอนกุรรมการคาทอลิคเพือ่สง่
เสริมงานเอดส์

chaisakt@outlook.com

85 สุกัญญา มารมย์ ศูนย์คามิลเลียน ระยอง banhuathung4@hotmail.com

86 ทัดธีลิญา จันทร์แดง ศูนย์คามิลเลียน ระยอง aeaka1@hotmail.com

87 นายไพรวัลย์ ทองอ่อน ศุนย์ใก้ค�าปรึกษาผู้ติดเช้ือHIV 
เลขที่ 312 ม. 8 ต.ท่ากระดาน 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

88 อุไร ธงศรี มุลนิธิสุขใจ

89 มาลินี เวชสุข เครือข่ายผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอ
วี จ.นนทบุรี

malinee_7404@hotmail.com

90 สุไลพร ชลวิไล เครือข่ายผู้หญิงภาคกลาง sulaipornc@gmail.com

91 สุพีชา เบาทิพย์ Women on Web supecha@gmail.com

92 สภุารตัน ์สขุสกลุวฒันะ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย suparat@thaiaids.org

93 น.ส.เจรจา กรานต์
ประโคน

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย jayraja@thaiaids.org
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กพอ.อีสาน

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

94 สราวุธ เหล่าสาย มลูนธิิพฒันาเครอืข่ายเอดส ์อีสาน srawuth_lao@yahoo.com

กพอ.ภาคใต้ 

ล�าดบั ชื่อ หน่วยงาน อีเมล์

95 น.ส.ลัดดา นิเงาะ มูลนิธิพีเอสไอ ladda.psithailand.org

96 น.ส.อารีศรี โฆสาสี มลูนธิศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส์ kosasee.areesri@gmail.com

97 นางมาริษา เนตรใจบุญ เครือข่ายก�าลังใจระนอง marisa_2511@hotmail.com

98 อรอนงค ์สวุรรณสมบูรณ์ กรรมการกพอ.ใต้ suwansomboon@hotmail.
com

99 ฐิติยา สามารถ มูลนิธิศุภนิมิต thitiya.sah@gmail.com

100 สุกัญญา ธีระพงษ์ กรรมการกพอ.ใต้

101 วัยโชติ กาญจนาภักดิ์ กรรมการกพอ.ใต้ taimanmork5@gmail.com

102 น.ส.โรสลีนา มูโซ๊ะ บ้านโอโซน นราธิวาส roslena@psithailand.org

103 นายศุภชัย สุขชาญ กพอ.ใต้ sukchan_19@hotmail.com

104 นายอนันต ์ชายสะแกราช
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