งานลดการรังเกียจกีดกันเลือกปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์
คาอธิบายเรื่องเมนู
1. เมนูงานด้านการลด S&D นี ้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ และแบ่งเป็ น 6 เมนู คือ
 เมนูดา้ นการลด S&D ที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ ที่ดาเนินการในสภาพที่ตงั้ /ลักษณะต่างๆ เช่น ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในหน่วยบริการ
สุขภาพ ในชุมชน ซึง่ มีกระบวนการดาเนินการคล้ายคลึงกัน สามารถปรับใช้ในสภาพที่ตงั้ /ลักษณะอื่นๆ ได้
 เมนูดา้ นการพัฒนากลไกการคุม้ ครองสิทธิ์ เป็ นการดาเนินงานในการพัฒนากลไก/รูปแบบการดาเนินงานปกป้อง/คุม้ ครองสิทธิ์ท่ีจะเชื่อมโยงเข้ากับงานด้าน
การลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิท่ีดาเนินการในพืน้ ที่
 เมนูดา้ นการลดการตีตราภายใน เป็ นการดาเนินงานที่สร้าง/ขยายการเรียนรูเ้ รื่องการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิออกไปให้กว้างขวางมากขึน้ และสามารถ
นาไปพัฒนาเชื่อมโยงเข้ากับการดาเนินงานด้านการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิในสภาพที่ตงั้ /ลักษณะต่างๆ ซึง่ เป็ นการตีตราและเลือกปฏิบตั ิท่ีมาจาก
ภายนอก รวมไปถึง การพัฒนาการดาเนินงานด้านการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิซา้ ซ้อนได้ตอ่ ไป
2. ผูท้ ่ีสนใจ สามารถนาไปปรับใช้เป็ นการพัฒนาโครงการดาเนินงานในพืน้ ที่ โดยสามารถพัฒนาโครงการดาเนินงานเฉพาะเรื่อง S&D หรือว่าจะนาบางส่วนของ
กระบวนการ/กิจกรรมเข้าไปผสมผสานเป็ นการดาเนินงานในโครงการด้านการป้องกันและการรักษาด้วยก็ได้ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การวิเคราะห์และมองสภาพปั ญหาใน
พืน้ ที่ดาเนินการ
เป้ าหมายงานลดการตีตราเลือกปฏิบัติ (Part 1)
1. ผู้ปฏิบัตงิ าน ผู้บริหาร ในสถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขมีความเข้าใจต่อเรื่องเอดส์
2. มีแนวปฏิบัตแิ ละนโยบายด้านเอดส์ทไ่ี ม่เลือกปฏิบัตใิ นสถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข
3. การขยายการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเพือ่ พัฒนางานด้านการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัตทิ เ่ี กีย่ วเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กิจกรรม
เนือ้ หา
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด
เมนู 1 Setting สถานศึกษา
1. ทางานร่วมกับเขตพท.การศึกษา
1. บุคลากรในสถานศึกษามี 1. ผูบ้ ริหารในส่วนเขต
 เอดส์รกั ษาได้ (ข้อมูล
1. สถานศึกษารับเด็กที่มีเชือ้ และได้รบั
ประถมศึกษา (สพป.) และมัธยมศึกษา
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง
การศึกษา มีความรู ้ ความ
การรักษาพืน้ ฐาน)
ผลกระทบจากเอชไอวีเข้าเรียนโดย
(สพม.)เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายด้าน  ผลสาเร็จของการ
เอดส์
เข้าใจ และมีทศั นคติท่ดี ตี อ่
ไม่มีเงื่อนไข
เอดส์ในสถานศึกษา
2. บุคลากรในสถานศึกษามี
เอชไอวี และสนับสนุนการ
ดาเนินงานเรื่อง การ
2. สถานศึกษามีประกาศชัดเจนเรื่อง 2. จัด workshop ให้ระดับเขตและผูบ้ ริหาร
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง
ดาเนินงานลดการตีตรา
ป้องกันฯในทารกแรก
การไม่ตรวจเลือดเด็กในการเข้า
สถานศึกษาในจังหวัด
สิทธิมนุษยชนรวมถึงการ
และเลือกปฏิบตั ิใน

เรียน

3. จัด workshop ให้บคุ ลากรในสถานศึกษา
เกิด (PMTCT)
ตีตราเลือกปฏิบตั ิ
สถานศึกษา
เป้าหมาย
3. นักเรียนมีความเข้าใจ ไม่ 2. เด็กนักเรียน ครู บุคลากรใน
 เอดส์ปอ้ งกันได้
4. จัด workshop ให้เด็กนักเรียน
ล้อเลียน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
โรงเรียนมีความรูค้ วาม
 เด็กติดเชือ้ สามารถ
5. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแนวปฏิบตั ิ
และสามารถเรียนร่วมกัน
เข้าใจเรือ่ งเอดส์ กับการตี
เติบโต เรียนหนังสือ ใช้
เรื่องเอดส์ และประกาศเป็ นนโยบาย
ได้
ตราและการเลือกปฏิบตั ิ
ชีวิต มีอายุยืนยาว
เพิ่มขึน้ ....%
 ความรู ้ ความเข้าใจเรื่อง 4. สถานศึกษามีนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิดา้ นเอดส์ 3. เกิดแนวปฏิบตั ิเรื่องเอดส์ใน
การตีตราเลือกปฏิบตั ิ
ในโรงเรียน (ไม่เลือก
โรงเรียน
และผลกระทบที่เกิดขึน้
ปฏิบตั ิ ไม่ตรวจเลือด)
4. เด็กติดเชือ้ และได้รบั
 สิทธิมนุษยชนและความ
ผลกระทบจากเอชไอวีถกู
เท่าเทียมทางเพศ
ละเมิดสิทธิ์ในการเข้าเรียน
เช่นการบังคับตรวจเลือด
การให้ออกจากรร.ลดลง
......%
เมนู 2 Setting สถานประกอบการ
1. สารวจสถานประกอบการในจังหวัดที่มี  เอดส์รกั ษาได้
1. บุคลากรในสถาน
1. พนักงานในสถาน
1. ไม่มีการตรวจเลือดก่อนและ
นโยบายตรวจเลือดเอชไอวีก่อนและ
ประกอบการมีความรู ้
ประกอบการมีความรูค้ วาม
 เอดส์ปอ้ งกันได้
ระหว่างการทางาน และมีระบบการ
ระหว่างทางาน โดยทางานร่วมกับ
ความเข้าใจเรื่องเอดส์
เข้าใจเรื่องเอดส์ กับการตี
 ผูต้ ิดเชือ้ สามารถทางาน
จัดการเรื่องการรักษาความลับ
แรงงานจังหวัด หอการค้าและสวัสดิการ
2. บุคลากรในสถาน
ตราและการเลือกปฏิบตั ิ
ได้
2. สถานประกอบการประกาศ
คุม้ ครองแรงงาน สหภาพแรงงาน
ประกอบการมีความรู ้
เพิ่มขึน้ ....%
 ทางานร่วมกันไม่ติดเชือ้
นโยบายไม่กีดกันผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี 2. จัด workshop ให้ผบู้ ริหารของ สถาน
ความเข้าใจเรื่องสิทธิ
2. พนักงานไม่ถกู บังคับตรวจ
เอชไอวี
ในการเข้าทางาน
ประกอบการในระดับจังหวัด
มนุษยชนรวมถึงการตีตรา
เลือดหรือเมื่อรูผ้ ลเลือดแล้ว
 ความรู ้ ความเข้าใจเรื่อง
3. จัด workshop ให้พนักงานในสถาน
เลือกปฏิบตั ิ
ให้ออกจากงานลดลง....%
ของการตีตราเลือก
ประกอบการเป้าหมาย
3. สถานประกอบการมีการ 3. เกิดแนวปฏิบตั ิเรื่องเอดส์ใน
ปฏิบตั ิและผลกระทบที่
4. สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดทาแนว
จัดทานโยบายและแนว
สถานประกอบการ
เกิดขึน้
ปฏิบตั ิเรื่องเอดส์และประกาศเป็ น
ปฏิบตั ิดา้ นเอดส์ (ไม่เลือก 4. สถานประกอบการนัน้ ๆมี
 สิทธิมนุษยชนและความ

นโยบาย

เมนู3 Setting หน่วยบริการสุขภาพ
1. แผนกที่ให้บริการโดยตรงกับเอดส์
(ANC , ARV clinic ,จิตเวช ,วัณ
โรค คลินิกวัยรุน่ ,ฟั น,แพทย์แผน
ไทย) มีการให้บริการที่ไม่เลือก
ปฏิบตั ิตอ่ ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี มีการ
เคารพสิทธิ (ไม่เปิ ดเผยความลับ)
2. หน่วยบริการสุขภาพมีแนวปฏิบตั ิ/
แนวนโยบาย(ของแผนกหรือรพ.
หรือรพสต.)ที่ไม่เลือกปฏิบตั ิ

1.
2.

3.

4.

แผนการทางานและ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
สร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์
ในสถานประกอบการของ
ตนเอง
สารวจแนวปฏิบตั ิเรื่องเอดส์ของแต่ละ
1. สิทธิผปู้ ่ วย
1. บุคลากรในหน่วยบริการ 1. เจ้าหน้าที่/บุคลากรใน
แผนกในโรงพยาบาลหรือรพสต.
2. ความรู ้ ความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพมีความเข้าใจเรื่อง
หน่วยบริการสุขภาพมี
ประชุมเลือกพืน้ ที่/เลือกจุด/เจาะจงแผนก
การตีตราเลือกปฏิบตั ิ
สิทธิมนุษยชน การตีตรา
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง
ที่มีสถานการณ์และต้องการการ
และผลกระทบที่เกิดขึน้
เลือกปฏิบตั ิ
เอดส์ กับการตีตราและการ
เปลี่ยนแปลง
3. สิทธิมนุษยชนและความ 2. มีการประชุมจัดทาแนว
เลือกปฏิบตั ิ เพิ่มขึน้ ....%
จัด workshop เรื่องลดการตีตราให้
เท่าเทียมทางเพศ
ปฏิบตั ิเพื่อลดการตีตรา 2. ผูต้ ิดเชือ้ และกลุม่ ประชากร
บุคลากรในสถานพยาบาล/แผนกนัน้ ๆ/
เลือกปฏิบตั ิในหน่วย
ถูกเลือกปฏิบตั ิจากการไป
รพสต.นัน้ ๆ
บริการ
รับบริการในแผนกนัน้ ๆ
สนับสนุนการทาแนวปฏิบตั ิของแผนก/
3. มีการจัดทาแนวปฏิบตั ิ
ลดลง.......%
รพ./รพสต.
เรื่องเอดส์ในแผนก/ ใน
3. มีแนวปฏิบตั ิเรื่องเอดส์ใน
รพ. /ในรพสต.
แผนก/ ในรพ. /ในรพสต.

เมนู 4 Setting ชุมชน
1. จัดอบรมทาความเข้าใจเรื่องเอดส์ให้กบั
1. สร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ในชุมชน
ผูน้ าชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องในชุมชนที่มี
2. ไม่นาเงื่อนไขจากการติดเชือ้ เอชไอวี
สถานการณ์การตีตราเลือกปฏิบตั ิ/มี
มากาหนดในการเข้าถึงสวัสดิการ
เงื่อนไขการกีดกันผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีไม่ให้
ทางสังคมเช่น สมาชิกกลุม่
เข้าถึงสวัสดิการหรือบริการทางสังคม
ฌาปนกิจ กองทุนเงินล้าน การบวช 2. จัด workshop เรื่องลดการตีตราให้ผนู้ า
ฯลฯ
ชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. นาสถานการณ์ท่ีเป็ นเงื่อนไขมาพูดคุยถึง

เท่าเทียมทางเพศ

ปฏิบตั ิ ไม่ตรวจเลือด
ไม่ให้ออกจากงาน)

1. ผูน้ าชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้อง 1. ผูน้ าชุมชนมีความรูค้ วาม
 เอดส์รกั ษาได้
มีความเข้าใจเรื่องเอดส์
เข้าใจเรื่องเอดส์ กับการตี
 เอดส์ปอ้ งกันได้
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนและ
ตราและการเลือกปฏิบตั ิ
 ผูต้ ิดเชือ้ สามารถทางาน
การตีตราเลือกปฏิบตั ิ
เพิ่มขึน้ ....%
ได้
 อยู่รว่ มกันไม่ติดเชือ้ เอช 2. มีการยกเลิกเงื่อนไขที่มี 2. ชุมชนยกเลิกเงื่อนไขที่มี
การกีดกันผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
การกีดกันผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ไอวี
3. มีการจัดทาแนวปฏิบตั ิ
ออกจากบริการทางสังคม
 ผูต้ ิดเชือ้ มีอายุยืนยาวได้
เรื่องเอดส์ในชุมชน
ต่างๆ
 ความรู ้ ความเข้าใจเรื่อง

ข้อดี ข้อเสีย และทางออกในการจัดการ
4. สนับสนุนให้ชมุ ชนนาเงื่อนไขเหล่านัน้
ออกไปและมีแนวปฏิบตั ิเรื่องเอดส์ท่ี
เคารพสิทธิในชุมชน

การตีตราเลือกปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่เกิดขึน้
 สิทธิมนุษยชนและความ
เท่าเทียมทางเพศ

3. มีแนวปฏิบตั ิเรื่องเอดส์ใน
ชุมชน

เป้ าหมายงานลดการตีตราเลือกปฏิบัติ (Part 2)
1.
มีกลไกให้การช่วยเหลือกรณีการละเมิดสิทธิอ์ ันเนื่องมาจากเอชไอวีเอดส์
2.
กลไกสามารถดาเนินงานให้การช่วยเหลือได้จริง โดยการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
3.
การขยายการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการปกป้ องคุ้มครองสิทธิ์ เพือ่ พัฒนางานด้านการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์
กิจกรรม
เนือ้ หา
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด
1. สารวจสถานการณ์การละเมิดสิทธิ์อนั
1. หลักการสิทธิมนุษยชน 1. เกิดกลไกคุม้ ครองสิทธิ์
1. เกิดกลไกคุม้ ครองสิทธิ์
เนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ในระดับ
2. การละเมิดสิทธิ์ดา้ น
2. กลไกสามารถทางานให้ 2. กลไกสามารถทางานให้
จังหวัด
เอดส์คืออะไร
การช่วยเหลือได้จริง
การช่วยเหลือได้.....% จาก
2. พัฒนาความเข้าใจของทีมรับเรื่อง
3. การแสวงหาข้อเท็จจริง 3. มีระบบการบันทึกและใช้
กรณีท่ีรอ้ งเรียนเข้ามา
ร้องเรียนระดับจังหวัด เรื่องสิทธิ์และการ 4. ช่องทางการให้การ
ประโยชน์จากข้อมูล
แสวงหาข้อเท็จจริง(Fact Finding)
ช่วยเหลือ/ส่งต่อ/แหล่ง 4. มีการประชุมวิเคราะห์
3. WS เรื่องการช่วยเหลือ/ส่งต่อ กับ
บริการ
สถานการณ์อย่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
สม่าเสมอ
เช่น การศึกษา สาธารณสุข พัฒนา
สังคม ฯลฯ
4. ประชุมทา Case Conference
5. รับเรื่องร้องเรียน/การให้การช่วยเหลือ
เป้ าหมายงานลดการตีตราเลือกปฏิบัติ (Part 3)
1. กลุ่มผู้ตดิ เชือ้ และกลุ่มประชากรทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการรังเกียจ กีดกัน เลือกปฏิบัติ รู้สกึ มีคุณค่า และมีความเชือ่ มั่นในตนเอง
2. กลุ่มผู้ตดิ เชือ้ และกลุ่มประชากรทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการรังเกียจ กีดกัน เลือกปฏิบัติ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการดาเนินชีวติ เชิง +
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เมนู 5 กลไกคุ้มครองสิทธิ์
1. มีกลไกรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาการถูก
ละเมิดสิทธิ์อนั เนื่องมาจากเอชไอวี/
เอดส์ในระดับอาเภอ/จังหวัด
2. มีการแสวงหาข้อเท็จจริงในการให้
การช่วยเหลือ
3. มีการบันทึกและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล

3. การขยายการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเรื่อง การลดการตีตราภายใน เพือ่ พัฒนางานด้านการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กิจกรรม
เนือ้ หา
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด
เมนู 6 Self – Stigma reduction การลด
1. การอบรมทาความเข้าใจเรื่อง 1. ความรูค้ วามเข้าใจและ 1. แกนนาเข้าใจเรื่องการ 1. แกนนาจานวน....% มีความเข้าใจ
การตีตราตนเอง
Self-Stigma reduction
ความหมายเรื่องการตี
ลดการตีตรา
และสามารถจัดกระบวนการสร้าง
1. คนทางาน/แกนนามีความสามารถในการ 2. การลงติดตาม หนุนช่วยให้แกน
ตราเลือกปฏิบตั ิ
2. แกนนาสื่อสารเรื่องลด
ความเข้าใจเรื่องการลดการตีตรา
สื่อสารเรื่องการตีตราภายในได้
นาสามารถทากิจกรรมได้หรือ 2. ความรูค้ วามเข้าใจและ
การตีตราภายในได้
ภายในได้
2. สมาชิกในกลุม่ องค์กรมีความเข้าใจ และ
ให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหา
ความหมายของการตี
2. สมาชิกตีตราตนเองน้อยลง คือมี
เห็นคุณค่าตนเองในการอยู่รว่ มกับเอชไอวี 3. การคุยกลุม่ ย่อย/ประชุมราย
ตราตนเอง
ความมั่นใจในการใช้ชีวิต /มี
(การประเมินความเปลี่ยนแปลงก่อนกลุม่ กับสมาชิก
พฤติกรรมแสวงหาบริการสุขภาพ
หลัง)
4. การทางานกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
มากขึน้ .....%

