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Key Summary
Consultation on Participation of Civil Society in Ending AIDS
as part of the process of the 2022 National Program Review
Topic: Recommendations on achieving the Ending AIDS goal in Thailand
Baseline Information
1. Participants from 13 Civil Society networks: 138 people in the internal discussion from October19-24.
2. The results were presented at the meeting on October 25, with nearly 70 participants from various
networks, representatives of the National Review Team, representatives from three public health
insurance funds, staff from the AIDS Division and the Department of Disease Control of the Ministry of
Public Health (MOPH), and representatives of international organizations.
3. The main meeting between the National Reviewer Team and Civil Society representatives on November 4
will be attended by approximately 25 representatives of Civil Society organizations (CSO).
-----------------------------------------------------------Key Concepts
1. Ending AIDS is linked to human rights issues. It is important to respect human dignity and refrain from
judging, stigmatizing, or stereotyping. In practice, this concept means that program implementation will
ensure that all people in need of services can access those services, regardless of race or nationality.
Access to services must be client-friendly and absent any avoidable barriers. The intended beneficiaries
of the service must have access to lifestyle-based prevention, and are able to live in society, with one’s
family and community, to pursue education and occupation without impediments, including access to
essential welfare.
2. A guiding principle in Thailand is to "Leave No One behind." However, there are still problems and gaps
in program operations for groups with low HIV prevalence, such as young women, married couples, etc.,
and this limits the collection of data to inform plans, measures, and budget allocation.
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---------------------------------------------------------------------------Recommendations on achieving the Ending AIDS targets in Thailand
Part 1 Providing health services with surveillance of HIV stigma and discrimination (S&D), and taking
corrective action to reduce S&D in every step of the service process that covers HIV testing, prevention,
care, and treatment, by CSO and government providers
1. Helping health care providers to understand and deliver people-centered and humanized healthcare as part
of creating a discrimination-free health facility.
2. Developing national guidelines for services that honor human rights and provide remediation when there
are violations of rights, whether by a CSO (e.g., Community Health Workers, key population-led health
services) or by a government provider. There is a training curriculum and program to build capacity,
skills, and practices in conducting screening (outreach and clinic-based), counseling, and remediation
when there is an incident of rights violations or S&D. This action is linked with the Crisis Response
System (CRS), and the service is auditable, can be assessed for quality, and meets the standard and
qualifications for reimbursement under the National Health Security Office (NHSO).
3. Encouraging the involvement of the host community (in terms of policy, practices, budget) as the center
of focus. This includes improvement of a continuous healthcare and support system that is linked with
other relevant services in the sectors of education, workplace, justice, the family, and community with the
aim of boosting the quality of life of PLHIV and other vulnerable populations.
4. Improving and specifying measures to reduce S&D as an integral component of every step in the process
of implementing the RRTTPR strategy. The purpose is to illuminate achievements in the reduction of
S&D that are attributable to quality of treatment, and reflect progress toward the 95-95-95 targets, and
linked with the 10-10-10 targets for PLHIV and other Key Populations (KP) to reduce S&D to less than
10%.
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5. Conducting a systematic review to specify and expand various measures to efficiently reduce S&D, and to
upgrade implementation of the U=U strategy to reflect the intersectionality of S&D related to HIV, gender,
and population vulnerability. These principles are to inform guidelines, training curricula, and
communication tool kits designed to help reduce/eliminate S&D at the individual and system levels, in the
clinical care setting, the workplace, the classroom, and society at large.
6. Certifying and replicating healthcare services by CSO which respect and protect human rights as an
integral part of the national healthcare system. The types of CSO service models include the KP-led
health services (KPLHS) which are directly linked with government providers, social rehabilitation
centers, harm reduction centers, remote care systems, cross-border referral systems, and other models to
create a comprehensive and holistic service.
7. Improving and promoting a “whole-disease” approach to HIV and other contexts of human being in a
comprehensive way.
 The NHSO benefits package must include HIV self-testing (HIVST) and services which address
human rights/grievances/remediation in cases of S&D. This includes reducing self-stigma and
implementing reimbursement/disbursement measures to enable participating providers to accelerate
same-day ART initiation, viral load testing, and PrEP.
 NHSO must not only consider the affordability but also the test performance (sensitivity, specificity)
when selecting HIV ST kits to be included in its benefits package. As differences in HIV ST kit’s
performance will affect its use for the purposes of linking individuals to appropriate preventive
services (e.g., PrEP) to reduce the likelihood of HIV acquisition and maintain HIV-negative status, as
well as to rapid confirmatory testing and same-day ART service.
 It is imperative to build capacity of healthcare service providers to understand the complexities of
problems in the context of clients’ lives by taking into account differences of gender, age, race, sex
work, substance abuse, religion, etc.
 There must be linkages and planning for long-term healthcare for such conditions as debilitating noncommunicable disease, mental health disorders, hormone therapy for Transgender (TG) populations,
eldercare, etc.
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 There needs to be attention paid to the implementation of National Health Assembly Resolution 14.2
for cross-border migrant workers who change residence in Thailand often as part of their work so that
they can maintain uninterrupted access to health insurance without onerous conditions
 There is a continuing need to improve interventions for the vulnerable groups in the general
population including youth and women
Part 2 Advocacy for improvements to law and policy on human rights, and mechanisms to promote and
protect AIDS rights
1. Supporting the role of the Subcommittee on AIDS Rights Promotion and Protection as an important
policy mechanism, including having an adequate budget for operations, including regular meetings,
implementing related activities, and conducting advocacy and monitoring to ensure that budgeted plans
lead to effective action.
2. Working together to advocate for laws and policies that will have an effect on reducing S&D across
sectors (intersectional S&D), and legal and policy actions such as the following:
 Propose a draft Act on the Elimination of Discrimination Against Persons
 Support the creation of a revised Narcotics Act to decriminalize possession and/or use of drugs for
personal consumption
 Repeal the 1996 Prevention and Suppression of Prostitution Act
 Draft a Health Security Act for Cross-border Migrants, or amend Article 5 of the National Health
Security Act so that it includes all residents in Thailand (i.e., regardless of nationality)
 Lobby the Constitutional Court to include compulsory HIV testing and disclosure of HIV test results
without consent as violations of human rights (i.e., as part of the litigation process)
3. Upgrade the operations of the Crisis Response System (CRS) (e.g., receiving grievances, addressing
complaints by a multidisciplinary team, reporting system of grievances and response, etc.).
 Integrate CRS operations with HIV services in the healthcare setting, including implementation of
RRTTPR by KPLHS and TNP+, so that services are measurable, can be assessed for quality, and
meet the standard criteria for reimbursement by the NHSO (see details in Part 1, Item 2)
 Integrate CRS operations in the education and workplace settings
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 Determine the budget needed to support the community legal teams in various networks to enable
them to promote and implement the use of the CRS so that it is widely known and leads to effective
action to correct infringement of rights
Part 3 In the area of collaboration, cooperation, decentralization, and support for Civil Society groups
or networks to increase the cost-effectiveness and financial sustainability of implementation

1. Advocate for a policy to produce genuine cooperation of various ministries under the National AIDS
Committee (NAC) and with a set of shared indicators, monitoring, and evaluation to ensure that the policy
is practiced as intended. This includes increasing domestic budgets to cover the cost of HIV program
implementation, and reducing S&D in particular, from the executive level to the front lines.
2. Support integrated delivery of people-centered services that can be reimbursed by the NHSO. This
includes KPLHS as well as government services to create a united service system with a human heart.
The service package should be comprehensive, i.e., covering such areas as HIV, STI, hepatitis, TB, sexual
and reproductive health, cervical/oral cancer screening, safe termination of pregnancy, drug use Harm
Reduction services, rehabilitation therapy, therapeutic communities, receiving grievances related to
violations of human rights in health services and S&D, etc. For CSO services, there need to be guidelines
for attaining sustainable financial status, so there is both economy of scope and economy of scale.
3. Move toward the attainment of a health service system with a human heart. To achieve that, there must
be an integrated system of quality assurance of government and CSO services, promotion of the provision
of related CSO, support for the establishment and operation of Thailand Community Think Tank (TCTT)
and Community-led Monitoring (CLM).
4. Support the implementation of the action plan with the regulatory budget to reduce S&D across setting of
the education, the workplace, the justice, and emergency response. This includes further development of
cooperation with other partners/networks such as the National Human Rights Commission. For example,
implementing comprehensive sexuality education (CSE), human rights, and reduction of S&D in the
education system.
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5. Allocate budget/funds for working with marginalized populations with overlapping vulnerabilities (e.g., a
cross-border migrant who sells sex and/or uses drugs or is incarcerated) by increasing the proportion of
the domestic budget.
6. Promote a system of joint health fund management that supports all residents of Thailand.
7. Develop guidelines and practices that enable small, unregistered organizations to join the effort to
implement any part of the RRTTPR strategy as an integrated and linked process of the service system.
8. Coordinate work plans, articulate roles, and implement joint activities between Civil Society and the
government sector (especially the Department of Disease Control) to reduce S&D.
Part 4 Building understanding in society, and public communication
1. Modification of the main message (content) of public communication to change the mindset of society to
increase respect for human beings by the following:
 Development of communication about U = U that recognizes all aspects, from prevention and
treatment to coexistence, such as "positive is good, negative is good, we can live together ," sexual
health, and not stigmatizing oneself
2. Communication that does not create stereotypes or lump people into stigmatizing groups, for example:
 Emphasizing understanding, positive attitudes, and the acceptance of people in society of the healthy
diversity of different groups of people living together in harmony
 Communicating risk as a matter of behavior, not stereotypes
 Ensure that all population groups are able to accurately assess their own risk, have accurate, up-todate information about HIV prevention “alternatives,” and exercise self-determination in accessing
services
Part 5 Supporting Civil Society groups and networks in efforts to reduce HIV S&D at the individual,
family, and community levels, and advocating for changes or elimination of laws and policies which
exacerbate HIV S&D
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1. Supporting CSO to have a plan to reduce S&D in its constituency populations, advocate for relevant laws
and policies, help people in society learn about diversity, provide S&D reduction services, document
infringements and grievances, and reduce self-stigmatization.
2. Helping the community sector to understand and have the capacity to take action on its own to confront
violations of human rights/S&D, and support strong, resilient networks to eliminate S&D.
Part 6 Conduct monitoring and evaluation, and incorporating survey data on the situation from
various sources so that the information leads to tangible improvements
1. Promote understanding the global goal of reducing S&D, the 10 – 10 – 10 targets, their relevance to the
95 – 95 – 95 targets, and their relevance to tracking positive change in processes/measures. This
monitoring task is interwoven with all the components of the RRTTPR strategy, and all implementers
need to have a common understanding and apply these indicators of change in relation to their own
operations, practices, programs, and policies.
2. Increase investment in the development of information systems and the continued use of empirical
evidence of reduction of S&D, such as compiling a stigma index (SI) survey and implementing it. This
needs to be synthesized with information on prevention, care, and treatment as well as epidemiological
information of the MOPH, including data from the CRS system that provides a broader picture of the
situation of S&D across settings/sectors (e.g., government and CSO health facilities, education, the
workplace, and the justice setting) in order to create a clearer understanding and determination of
operational measures.
3. Monitor improvements in the quality of life of PLHIV and other vulnerable populations, and track
improvements in the legal and policy environment.
-------------------------------------------------------------------------------Remaining challenges to achieving the Ending AIDS goal in Thailand
Continuity and full coverage of prevention, care, treatment, support, and reduction of HIV S&D
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1. Community operations are not fully supported, both in terms of having the space or mechanism in the
community to present performance data. There is a lack of budget to support capacity development for
active participation in strategy formulation and expansion of quality assurance standards at the national
level.
2. There is a lack of clear links to reduction in S&D by health service providers/units in both government
and CSO, including KP groups, so that they are in line with the implementation of RRTTPR (continuity
of comprehensive prevention, care, treatment) and the promotion of PLHIV access to ART and effective
viral suppression (undetectable).
3. One of the challenges of all network groups is the implementation of comprehensive and continuous
prevention, care, treatment, and support (RRTTPR). There has to be an elevation of the issue of human
rights to the forefront so that implementers see that reduction of S&D is the foundation of conceptual
thinking, strategy, and action. For example:
 Some cross-border migrant workers do not have access to health insurance or social security due to
certain legal requirements, as well as language and communication barriers:
o Undocumented workers are required to receive only the antiretroviral regimens as prescribed by
the MOPH
o Workers enrolled in social security are still required to pay for HIV testing and ART
o Workers released from prisons and refugees in migrant camps do not receive ART
 The HIV service package is not yet comprehensive or tailored to the special sexual and reproductive
health needs of various populations
 It is unclear what services exist to empower and reduce self-stigma among different populations
4. There is a lack of legal support and clear and systematic policies in the provision of community services
and links with government services, resulting in the following:
 Restricted access to and provision of prevention (e.g., mobile VCT, PrEP, distribution of clean
needles and syringes, etc.)
 Some localities have prosecuted KPLHS for providing PrEP
5. Service providers in some locations are not client-friendly or do not provide viable options for vulnerable
clients, for example:
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 Health service forms and practices still assign clients to a binary gender classification based on sex at
birth; that practice can deter members of the TG population from seeking services from those
providers, and promotes fear of negative judgmental attitudes toward TG clients
 The service remains non-sensitive and discriminating based on sex (i.e., gender and human rights of
women), and age (youth and elderly)
 Health services are organized by different units, and that can create confusion for clients with
overlapping identities or complex health problems (e.g., sex and drugs), requiring visiting multiple
units and providers
 There are still concerns about the protection of personal data or disclosure of personal information
leading to S&D
 PrEP services are not yet covered by health insurance, and the cost of HIV ST is high
6. There continue to be complaints about discrimination across sectors (intersectional S&D) such as
compulsory blood testing of applicants for admission to educational institutions/workplace, novices
seeking Buddhist ordination, persons seeking welfare in the community, etc. There are cases of a PLHIV
having their HIV+ status being shared without their consent.
Collaboration, coordination, and decentralization to increase cost-effectiveness of implementation
1. Integration of cooperation between ministries under the NAC is still largely ineffective, and that reflects
the relatively low priority some ministries give to Ending AIDS by 2030. For example, some ministries
have not allocated a budget for HIV/AIDS activities, and continue to rely on foreign donors or the MOPH.
2. Government officials and CSO staff have different understandings and interests related to HIV/AIDS, and
this can thwart effective collaboration. For example, this lack of unity is impeding structural solutions to
S&D, the amendment of related laws, regulations, and procedures, etc. There is a still a lack of serious
dedication to the Ending AIDS goal by various agencies, such as the Ministry of Labor, the Ministry of
Education, the Ministry of Social Development and Human Security, the Ministry of Interior, and the
Ministry of Defense.
3. The coordination between the government and CSO is still not as effective as it should be. As a result, the
agencies in both sectors complete their work according to their own objectives, and that reduces the
potential for synergy of shared outcomes.
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4. Senior managers and policy makers of government agencies still lack adequate understanding of S&D
related to HIV and gender. This means that regulations and other power mechanisms are prone to
insensitivity to groups that are vulnerable to S&D, and further impedes effective cooperation between
government and CSO.
5. The medical and public health professions are still not fully accepting of CSO in providing HIV services.
6. During the decentralization process in transferring authority for health services to the Tambon (Sub
district) Health Promotion Hospitals and the local administrative organizations, there may be gaps in the
provision of HIV services, especially for some populations, resulting in unequal access to needed health
services.
Planning and communication with society
1. There is still too little effort being made to improve the image about HIV (e.g., as a manageable chronic
condition, like diabetes or hypertension) and building correct knowledge and understanding about HIV
and PLHIV in society at large.
2. There is a lack of clear operational strategies for working with worksites and educational institutions
where HIV S&D still occurs, such as the compulsory testing for HIV among applicants for certain jobs
and admission to certain schools.
3. There is a lack of clear plans/programs to support healthcare providers to reduce policies and practices
which contribute to self-stigma among the vulnerable populations.
4. The receipt and response to grievances and complaints about rights violations has not yet been integrated
into the routine service structure of both the government and CSO operations.
Sustaining financial support and budgets
1. The domestic budget for HIV is not sufficient for the country to attain the Ending AIDS by 2030 goal
 There is no budget to support RRTTPR for the cross-border migrant population
 There is no/low budget to support prevention and resolution of problems in the younger generation
(both in and outside the school system), or for women, a vulnerable group that is not a KP per se
2. The budget for combatting S&D is less compared to other components of the HIV/AIDS budget. Most of
funding for reducing S&D comes from foreign donors. The MOPH budget for this area is set at a
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relatively low level. Even though there has been devolution of authority and budget to the local level, the
priority for funding HIV prevention (including S&D reduction) is a relatively low priority, if included in
the budget at all.
3. The country does not have policies, regulations, or rules to support government budgeting for the
community setting.
4. Many of the smaller NGOs and CSO still do not have access to domestic budget support (e.g., for
capacity development/certifying potential/registration/receiving budget).
Use of the database system for tangible applications
1. Action to address the AIDS challenge is not fully informed by the existing survey data and surveillance of
the S&D situation around the country. There needs to be more evidence-based decision making and
performance appraisal that include indicators and targets for S&D reduction.
2. There is a lack of exploration and systematic linking of information on sexual violence, S&D, and HIV
prevention. As a result, there is no clear policy or action to address the issue of sexual violence.
----------------------------------------------------------------------------------------
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ข้อ สรุ ป สําคัญ
การปรึก ษาหารือ เรื่อ งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการยุต ปิ ั ญหาเอดส์
ในกระบวนการของ National Program Review ปี พ.ศ. 2565
เรื่อ ง ข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
ข้อ มูล พืน้ ฐาน
1. ผูเ้ ข้าร่วมจาก 13 เครือข่าย จํานวน 138 คน ในกระบวนการหารือภายในของเครือข่ายต่างๆ ระหว่างวันที่ 19 – 24
ตุลาคม
2. การนําเสนอผลในการประชุมวันที่ 25 ตุลาคม มีผเู้ ข้าร่วมเกือบ 70 คน จากเครือข่ายต่างๆ ผูแ้ ทนทีม National
reviewer ผูแ้ ทนกองทุนสุขภาพ 3 กองทุน เจ้าหน้าที่จากกองโรคเอดส์และกรมควบคุมโรค และผูส้ นับสนุนจาก
องค์กรระหว่างประเทศ
3. การประชุมหลักระหว่างทีม National reviewer กับผูแ้ ทนภาคประชาสังคมในวันที่ 4 พฤศจิกายน จะมีผแู้ ทนภาค
ประชาสังคมเข้าร่วมราว 25 คน
-----------------------------------------------------------แนวคิด หลัก
1. การยุติปัญหาเอดส์เชื่อมโยงกับเรือ่ งของสิทธิมนุษยชน คือการเคารพศัก ดิศ์ รีค วามเป็ นมนุษย์ ไม่ต ดั สิน ตีต รา
เหมารวม ถ้าเราใช้หลักการนีใ้ นการสร้างความเข้าใจและการดําเนินงาน ก็จะเห็นว่าเราต้องทําให้คนทุกคน ทุกเชือ้
ชาติสญ
ั ชาติท่ีอยูบ่ นผืนแผ่นดินไทย เข้าถึงการตรวจโดยไม่ตอ้ งกลัวกังวลอะไร เข้าถึงการรักษาโดยไม่มีอปุ สรรคใดใด
เข้าถึงการป้องกันที่สอดคล้องตามวิถีชีวิต และสามารถใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้โดยไม่ถกู กีดกันทัง้ ในการเรียน การ
ทํางาน การอยูร่ ว่ มในครอบครัวและในชุมชน รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ
2. การทบทวนหลักการ “ไม่ท งิ้ ใครไว้ข ้างหลัง” ซึง่ ยังมีปัญหา/ช่องว่างในการดําเนินงานในกลุม่ ที่มีอตั ราการติดเชือ้ ไม่
สูง เช่น กลุม่ เยาวชนหญิง, คูส่ มรส/คูท่ ่วั ไป ทําให้ขาดการเก็บข้อมูล ทําแผน/มาตรการ และการจัดสรรงบประมาณ
---------------------------------------------------------------------------ข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
ส่วนที่ 1 การจัด บริก ารสุข ภาพทีม่ กี ารเฝ้ าระวังการตีต ราและเลือ กปฏิบ ตั ิ (S&D) และลงมือ แก้ไ ขเพือ่ ลดการตีต รา
และยุต กิ ารเลือ กปฏิบ ตั ิ ในทุก ขัน้ ตอนของบริก ารทีต่ อ่ เนื่อ งครอบคลุม ตลอดทัง้ การตรวจ ป้ อ งกัน ดูแ ล และรัก ษา
เอชไอวี ในหน่วยบริก ารภาคประชาสังคมและภาครัฐ
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1. การส่งเสริมบุคลากรผูใ้ ห้บริการสุขภาพให้มีความเข้าใจการจัดบริการโดยมีคนเป็ นศูนย์กลาง (people-centered) และ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ (humanized healthcare) เพื่อให้เกิดสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการเลือก
ปฏิบตั ิ (discrimination-free health facility)
2. การพัฒนาแนวทางของประเทศให้มีบริการด้านสิทธิมนุษยชนและการให้การช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดสิทธิอยูใ่ นหน่วย
บริการทัง้ ของภาคประชาสังคม (Community Health Workers หรือ CHW ในบริการ key population-led health
services หรือ KPLHS) และภาครัฐ และมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกิดทักษะและแนวปฏิบตั ิ ในการจัดบริการคัด
กรองทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ การให้คาํ ปรึกษา และให้การช่วยเหลือการถูกละเมิดสิทธิ/ถูกตีตรา/ถูกเลือกปฏิบตั ิ โดยเชื่อมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของระบบ Crisis Response System (CRS) ที่สามารถวัดได้ ถูกประเมินคุณภาพได้ และเบิกจ่ายได้ในชุดสิทธิ
ประโยชน์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3. สนับสนุนการดําเนินงานของภาคชุมชน (ทัง้ นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และงบประมาณ) ให้เป็ นแกนกลางในการพัฒนาระบบ
การดูแลสนับสนุนต่อเนื่องจากบริการสุขภาพ ที่เชื่อมโยงไปสูภ่ าคส่วนอื่นๆ ด้านการศึกษา การทํางาน การยุติธรรม
ครอบครัวและชุมชน เพื่อมุง่ เน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเอชไอวีและประชากรเปราะบาง
4. การพัฒนาและกําหนดให้มีมาตรการลด S&D เป็ นส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดบริการรูปแบบ
RRTTPR เพื่อให้เห็นผลการดําเนินงานลด S&D ที่เชื่อมโยงเข้ากับคุณภาพการรักษาได้จริงตามเป้าหมาย 95-95-95 และ
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 10-10-10 ที่กาํ หนดให้ มีผอู้ ยูร่ ว่ มกับเอชไอวีเชือ้ และกลุม่ ประชากรหลัก <10% ที่มีประสบการณ์
ถูกตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
5. การทบทวนเชิงระบบเพื่อระบุและขยายผลมาตรการในการลด S&D ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับการดําเนินการ
เรือ่ ง U=U มาใช้สะท้อนภาพของการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิขา้ มหลายภาคส่วน (intersectional S&D) เกี่ยวกับเอช
ไอวี เพศสภาพ และความเปราะบางของกลุม่ ประชากร ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาแนวทาง หลักสูตรการอบรม และชุด
เครือ่ งมือสื่อสาร ที่จะช่วยจัดการ S&D ทัง้ ระดับบุคคลและเชิงระบบ ทัง้ ในสถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา
และสังคมโดยรวม
6. การรับรองและขยายบริการสุขภาพของภาคประชาสังคมที่เคารพและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบ
สาธารณสุขของประเทศ เช่น KPLHS ที่จดั บริการเชื่อมกับภาครัฐ การรับรองศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของภาคประชาชน
บริการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) การจัดบริการทางไกลเรือ่ งสุขภาพ ระบบส่งต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ เป็ นต้น
7. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการด้านเอชไอวี ที่คาํ นึงถึงทัง้ ตัวโรค และบริบทอื่นๆของคนอย่างครบรอบด้าน
 ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. ต้องรวม HIV self-testing (HIV ST) และบริการด้านสิทธิมนุษยชน/การรับเรือ่ งร้องเรียน
และให้การช่วยเหลือ/S&D รวมถึงการลดการตีตราตนเอง และใช้มาตรการเบิกจ่ายที่สง่ เสริมให้หน่วยบริการเร่งเพิ่ม
จํานวนบริการ same-day ART initiation, viral load testing และ PrEP อย่างก้าวกระโดด
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 การนํา HIV ST เข้าสูช่ ดุ สิทธิประโยชน์ของสปสช. ต้องไม่พิจารณาเพียงราคาที่เข้าถึงได้ เท่านัน้ แต่ตอ้ งคํานึงถึง
คุณสมบัติ (ความไว ความจําเพาะ) ของชุดตรวจที่สามารถใช้เชื่อมโยงเข้าสูบ่ ริการป้องกัน เช่น PrEP เพื่อลดโอกาส
ติดเชือ้ และให้คงผลเลือดเป็ นลบ และการเชื่อมโยงเข้าสูบ่ ริการรักษาที่รวดเร็ว (same-day ART)
 การพัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริการในการจัดบริการสุขภาพที่เข้าใจความทับซ้อนของปั ญหาบริบทชีวิตคน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างทางเพศ อายุ เชือ้ ชาติ การทํางานบริการทางเพศ การใช้สารเสพติด ศาสนาและความเชื่อ
 การเชื่อมโยงและวางแผนบริการสุขภาพระยะยาว เช่น NCD บริการสุขภาพจิต การให้บริการฮอร์โมนเพื่อการข้าม
เพศ การดูแลผูร้ บั บริการทุกกลุม่ ที่เข้าสูว่ ยั สูงอายุ เป็ นต้น
 การปฏิบตั ิตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 14.2 สําหรับแรงงานข้ามชาติซง่ึ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่อเนื่อง
เพื่อให้เข้าถึงประกันสุขภาพและได้รบั บริการแบบไม่มีเงื่อนไข
 การพัฒนามาตรการทํางานในกลุม่ ประชากรทั่วไป ครอบคลุมทัง้ กลุม่ เยาวชน และผูห้ ญิง
ส่วนที่ 2 การผลัก ดัน กฎหมาย นโยบายด้านสิท ธิม นุษยชนและการสนับ สนุน กลไกการส่งเสริม และคุ้ม ครองสิท ธิ
ด้านเอดส์
1. การสนับสนุนบทบาทของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์ให้เป็ นกลไกสําคัญในเชิงนโยบาย รวมทัง้
การมีงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินการ ทัง้ การจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและ
ติดตามกํากับแผนที่มีงบประมาณกํากับให้เป็ นจริง
2. การร่วมกันผลักดันกฎหมายและนโยบาย ที่จะมีผลต่อการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิขา้ มภาคส่วนต่างๆ
(intersectional S&D) และการดําเนินการทางกฎหมายและนโยบาย อาทิ
 เสนอร่าง พ.ร.บ.การขจัดการเลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคล
 การสนับสนุนให้เกิดร่างพรบ.ยาเสพติดภาคประชาชน พ.ศ.... เพื่อลดทอนความผิดทางอาญาสําหรับผูเ้ สพ/
ครอบครองเพื่อเสพ
 ยกเลิกพ.ร.บ.ป้องกันและปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
 ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพสําหรับประชากรข้ามชาติ หรือการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพในมาตรา 5 ให้
ครอบคลุมบุคคลทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย
 การนําเรือ่ งการบังคับตรวจเลือดเพื่อเข้าทํางานและเปิ ดเผยผลเลือดโดยไม่ได้รบั ความยินยอม เข้าสูก่ ระบวนการ
ฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่าเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การยกระดับการดําเนินงานของกลไกคุม้ ครองสิทธิ (CRS) ทัง้ ระบบ (ทีมรับเรือ่ งและแก้ไขปั ญหา คณะทํางานสหวิชาชีพ
ระบบการร้องเรียนและรายงานผล)
 การยกระดับการดําเนินงานให้ผสานเข้าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของบริการด้านเอชไอวีในภาคส่วนสถานบริการสุขภาพ
รวมถึงในการจัดบริการ RRTTPR ของกลุม่ ประชากรหลัก (KPLHS) และเครือข่ายผูต้ ิดเชือ้ ฯ ที่สามารถวัดได้ ถูก
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ประเมินคุณภาพได้ และเบิกจ่ายได้ในชุดสิทธิประโยชน์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
(รายละเอียด ตามส่วนที่ 1 ข้อ 2)
 การผนวกผสานเข้ากับการดําเนินงานในภาคส่วนสถานศึกษา และ สถานที่ทาํ งาน
 การกําหนดให้มีงบประมาณสนับสนุนทีมนิติกรชุมชนจากเครือข่ายชุมชนข่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมและปฏิบตั ิการใช้
ระบบ CRS ให้เป็ นที่รูจ้ กั กว้างขวางและลงมือดําเนินการแก้ไขการละเมิดสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 ด้านความร่วมมือ การประสานงาน การกระจายอํานาจ และการสนับ สนุน กลุ่ม และเครือ ข่ายภาคประชา
สังคมเพือ่ เพิม่ ประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน และความยั่งยืน ด้านการเงิน
1. การผลักดันการดําเนินการทางนโยบายความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติอย่างจริงจัง
โดยมีตวั ชีว้ ดั ร่วม มีการติดตามประเมินผล และการดําเนินงานไปตามแผนงาน เช่น การผลักดันความร่วมมือให้กระทรวง
ต่างๆ เพิ่มงบประมาณภายในประเทศเพื่อดําเนินการด้านเอดส์ การลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิตงั้ แต่ระดับผูบ้ ริหาร
ไปจนถึงผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. การสนับสนุนให้มีการจัดบริการแบบผสมผสาน (integrated service delivery) ที่เบิกจ่ายได้จากสปสช. และยึดคนเป็ น
ศูนย์กลาง ทัง้ การดําเนินงาน KPLHS และบริการของภาครัฐ เพื่อให้เกิดระบบบริการที่มีหวั ใจความเป็ นมนุษย์ จะส่งผล
ต่อบริการที่รอบด้าน (HIV, STIs, Hepatitis, TB, sexual and reproductive health, การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง
ปากทวารหนัก, การยุติการตัง้ ครรภ์ท่ีปลอดภัย, บริการ Harm Reduction และการบําบัดฟื ้ นฟูผใู้ ช้ยาเสพติดโดยชุมชน
และการรับเรือ่ งร้องเรียนและให้การช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน/S&D) และนําไปสูแ่ นวทางการบริหารการเงิน ทัง้ แบบ
economy of scope และ economy of scale อย่างยั่งยืน
3. เพื่อมุง่ ไปสูท่ ิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีหวั ใจความเป็ นมนุษย์ ต้องมีการบูรณาการระบบการรับรองคุณภาพ
ของหน่วยบริการภาครัฐและภาคประชาสังคม การส่งเสริมการจัดบริการภาคประชาสังคม การสนับสนุนการจัดตัง้ และ
การดําเนินงานของ Thailand Community Think Tank (TCTT) และ Community-led Monitoring (CLM)
4. การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการที่มีงบประมาณกํากับฯ เพื่อลด S&D ในภาคส่วนต่างๆ ทัง้ สถานศึกษา
สถานที่ทาํ งาน ภาคส่วนการยุติธรรม และการดําเนินงานในภาวะฉุกเฉินฯ และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคี/เครือข่าย
อื่นเพิ่มเติม อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 การดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนเรือ่ งเพศวิถีศกึ ษาที่รอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education /
CSE) สิทธิมนุษยชน และการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิในระบบการศึกษา
5. การจัดสรรงบประมาณ/กองทุนสําหรับการทํางานในกลุม่ ประชากรเปราะบาง และที่มีความเปราะบางทับซ้อน เช่น เป็ น
แรงงานข้ามชาติท่ีขายบริการทางเพศ และ/หรือ ใช้สารเสพติด หรือเป็ นผูต้ อ้ งถูกคุมขัง โดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ
ภายในประเทศให้มากขึน้
6. มีการบริหารกองทุนสุขภาพร่วมที่รองรับคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย
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7. การพัฒนาแนวทางและแนวปฏิบตั ิท่ีเอือ้ ให้องค์กรขนาดเล็กที่ไม่สามารถขึน้ ทะเบียน และทํางานได้ในบางส่วนของ
กระบวนการ RRTTPR สามารถเข้าร่วมและเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกันได้
8. การประสานแผนการทํางาน การแบ่งบทบาท และพัฒนากิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐโดยเฉพาะ
กรมควบคุมโรค ในการจัดหางบประมาณ และการดําเนินงานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ

ส่วนที่ 4 การทําความเข้าใจกับ คนในสังคมและการสื่อ สารสาธารณะ
1. การปรับเปลี่ยนเนือ้ สาส์นหลัก (content) ของการสื่อสารสาธารณะเพื่อมุง่ ปรับเปลี่ยนชุดความคิด (mindset) เรือ่ งการ
เคารพความเป็ นมนุษย์ โดย
 การพัฒนาการสื่อสารเรือ่ ง U = U ที่เห็นความรอบด้านตัง้ แต่การป้องกัน รักษา จนถึงการอยูร่ ว่ มกัน อาทิ “บวกก็ดี
ลบก็ดี เราอยูร่ ว่ มกันได้” เรือ่ งสุขภาวะทางเพศ เรือ่ งการไม่ตีตราตนเอง

2. การสื่อสารที่ไม่ทาํ ให้เกิดภาพเหมารวม ตีตราประชากรเป็ นกลุม่ ๆ
 เน้นสร้างความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และการยอมรับของคนในสังคมต่อความหลากหลายของประชากรกลุม่ ต่างๆ
 การสื่อสารเรือ่ งความความเสี่ยงว่าเป็ นเรือ่ งของพฤติกรรมไม่ได้เหมารวมกลุม่ คน
 ให้ทกุ กลุม่ ประชากรเกิดความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง มีขอ้ มูลที่ถกู ต้องทันสมัยเกี่ยวกับ
“ทางเลือก” ในการป้องกันเอชไอวี และมีศกั ยภาพในการตัดสินใจด้วยตนเองในการเข้าถึงและรับบริการ
ส่วนที่ 5 การสนับ สนุน กลุ่ม และเครือ ข่ายภาคประชาสังคมในการดําเนิน งานลด S&D ในบุค คล ครอบครัว ชุม ชน
และการผลัก ดัน กฎหมายนโยบายทีเ่ ป็ นอุป สรรคและทําให้เ กิด S&D
1. การสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีแผนลด S&D ในกลุม่ ประชากรของตนเอง ทัง้ การผลักดันกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้อง
การทําให้คนในสังคมเรียนรูค้ วามแตกต่างหลากหลาย มีบริการด้าน S&Dและการละเมิดสิทธิเช่นการรับเรือ่ งร้องเรียน
การให้การช่วยเหลือ และการดําเนินงานเพื่อลดการตีตราตนเอง อื่นๆ (ตามข้อ 1.3)

2. การสนับสนุนให้ภาคชุมชนมีความเข้าใจและมีศกั ยภาพในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่เป็ นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน/S&D สนับสนุนการรวมกันเป็ นเครือข่ายประชาชนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิท่ีมีความเข้มแข็ง มีพลังทางสังคม
และได้รบั การยอมรับ

ส่วนที่ 6 การติด ตามวัด ผลและการนําข้อ มูล การสํารวจติด ตามสถานการณ์จ ากแหล่งข้อ มูล ต่างๆ มาใช้ใ ห้เ กิด
ประโยชน์
1. การสร้างความเข้าใจเรือ่ งเป้าหมายระดับสากลเรือ่ งการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ 10 – 10 – 10 และความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 95 – 95 – 95 และความเกี่ยวข้องกับการติดตามความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ/มาตรการ
จัดบริการ RRTTPR เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิการ/ดําเนินงานในพืน้ ที่/หน่วยบริการ/ภาคส่วน มีความเข้าใจและใช้ในการกําหนด
ตัวชีว้ ดั ความเปลี่ยนแปลงที่สมั พันธ์กบั การดําเนินงานของตนเอง แนวปฏิบตั ิ แผนงานและนโยบายที่ประกาศใช้
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2. การเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เรือ่ งการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ

อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทําการสํารวจดัชนีการตีตรา (SI) และนํามาใช้ประมวล สังเคราะห์รว่ มกับข้อมูลด้านการป้องกัน
รักษา ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ ข้อมูลจากระบบ CRS ที่ให้ภาพปั ญหาการตีตราและการ
เลือกปฏิบตั ิขา้ มภาคส่วน (สถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคม สถานศึกษา สถานที่ทาํ งาน ภาคยุติธรรม) เพื่อ
สร้างความเข้าใจและกําหนดมาตรการการดําเนินงานที่ชดั เจนมากขึน้

3. มีการวัดความเปลี่ยนแปลงในแง่ของคุณภาพชีวิตของผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเอชไอวีและกลุม่ ประชากร หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายนโยบายเพิ่มเติมเข้ามาด้วย

-------------------------------------------------------------------------------ความท้าทายต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
ด้านความต่อ เนื่อ งครอบคลุม ในการทํางานป้ อ งกัน ดูแ ล รัก ษา สนับ สนุน การลดการตีต ราและยุต กิ ารเลือ กปฏิบ ตั ิ
1. การดําเนินงานของภาคชุมชนยังไม่ได้รบั การสนับสนุนเต็มที่ ทัง้ ในเรือ่ งการมีพืน้ ที่หรือกลไกในชุมชนนําเสนอข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน การขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การมีบทบาทร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ และการขยาย
ผล การรับรองคุณภาพมาตรฐานให้กว้างขวางขึน้ ในระดับประเทศ
2. การดําเนินงานในสถาน/หน่วยบริการสุขภาพทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมถึงกลุม่ ประชากรหลักกลุม่ ต่างๆ และ
ตามกระบวนการดําเนินงาน RRTTPR (ความต่อเนื่องและความครอบคลุมในการจัดบริการป้องกัน ดูแล รักษาและ
สนับสนุน) และการส่งเสริมให้ผมู้ ีเอชไอวีเข้าถึงการรักษาและกดไวรัสจนอยูใ่ นสภาพตรวจวัดไม่เจอ (Undetectable) ยัง
ไม่มีความเชื่อมโยงที่ชดั เจนกันในเรือ่ งการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิตามเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ (3 ต.)
3. หนึง่ ในความท้าทายของทุกกลุม่ เครือข่ายคือการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องครอบคลุมในการทํางานป้องกัน ดูแล
รักษา และสนับสนุน (RRTTPR) ต้องยกระดับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน และการลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ แสดงให้เห็น
ว่าประเด็น S&D เชื่อมโยงอยูท่ งั้ ในฐานคิด ยุทธศาสตร์ และปฏิบตั ิการ
 แรงงานข้ามชาติสว่ นหนึง่ เข้าไม่ถงึ และไม่ได้รบั บริการสุขภาพทัง้ บัตรประกันสุขภาพและประกันสังคมเพราะ
ข้อกําหนดบางประการ รวมทัง้ อุปสรรคเรือ่ งภาษาและการสื่อสาร
o แรงงานที่ไม่มีเอกสารถูกกําหนดให้รบั เฉพาะสูตรยาต้านไวรัสที่กระทรวงกําหนด
o แรงงานที่ทาํ ประกันสังคมยังต้องจ่ายค่าบริการตรวจ HIV และรักษาด้วย ARV
o แรงงานที่พน้ จากเรือนจําและผูล้ ภี ้ ยั ที่อยูใ่ นค่ายอพยพยังไม่ได้รบั บริการ ARV
 การจัดชุดบริการ HIV ยังไม่รอบด้าน และสัมพันธ์กบั บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุข์ องประชากร
กลุม่ ต่างๆ
 ยังไม่มีความชัดเจนในเรือ่ งบริการเพื่อเสริมพลังและการลดการตีตราตนเองในประชากรกลุม่ ต่างๆ
4. ขาดการสนับสนุนทางกฎหมายและนโยบายที่เป็ นระบบและชัดเจนในการจัดบริการของภาคชุมชนและความเชื่อมโยงกับ
บริการภาครัฐ ส่งผลให้
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 มีขอ้ จํากัดในการเข้าถึงและให้บริการป้องกันแก่กลุม่ ประชากร (บริการ Mobile VCT, PrEP, เข็มและอุปกรณ์สะอาด)
 บางพืน้ ที่มีการดําเนินคดีการให้บริการ PrEP ของ KPLHS
5. การทํางานและระบบการจัดบริการยังไม่เป็ นมิตรและเป็ นทางเลือกให้กบั ผูร้ บั บริการที่เปราะบาง
 ยังวางอยูบ่ นฐานของเพศ 2 เพศตามเพศกําเนิด ส่งผลต่อการเข้าไม่ถงึ ไม่ไปและไม่ได้รบั บริการของคนข้ามเพศ
รวมถึงการมีทศั นคติตดั สินเชิงลบต่อคนข้ามเพศ
 บริการยังคงไม่ให้ความละเอียดอ่อนและเลือกปฏิบตั ิเรือ่ งเพศ (เพศภาวะและสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ผูห้ ญิง) และอายุ
(เยาวชนและผูส้ งู อายุ)
 บริการที่จดั แยกตามแผนก ทําให้ผรู้ บั บริการที่มีอตั ลักษณ์ทบั ซ้อน หรือมีปัญหาสุขภาพทับซ้อน (เช่นเรือ่ งเพศและยา
เสพติด) ต้องถูกส่งต่อไปรับบริการหลายๆ แผนก
 ยังมีขอ้ กังวลเรือ่ งการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของระบบอันนําไปสูก่ ารตีตราและการ
เลือกปฏิบตั ิ
 บริการป้องกัน PrEP ยังไม่ครอบคลุม และมีคา่ ใช้จา่ ยสูง (HIVST)
6. มีเรือ่ งร้องเรียนเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ิขา้ มภาคส่วน (intersectional stigma and discrimination) อาทิ การบังคับตรวจ
เลือดในการเรียน การทํางาน การบวช การรับและการเข้ารับสวัสดิการในชุมชน และมีการเปิ ดเผยผลเลือดโดยไม่ได้รบั
ความยินยอม แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านความร่วมมือ การประสานงาน การกระจายอํานาจเพือ่ เพิม่ ประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน
1. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการเอดส์ชาติฯ ยังขาดประสิทธิภาพ ทําให้กระทรวง
ต่างๆ ยังไม่ได้ให้ความสําคัญ จริงจังกับเรือ่ งการป้องกันแก้ไขเพื่อยุติปัญหาเอดส์ เช่น ยังไม่ได้กาํ หนดงบประมาณที่
เพียงพอต่อการดําเนินการ อาศัยงบประมาณจากต่างประเทศเข้าไปเสริม พึง่ พิงกับกระทรวงสาธารณสุขเป็ นหลัก
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและคนทํางานภาคประชาสังคมมีความเข้าใจและให้ความสนใจแตกต่างกัน จึงขาดความร่วมมือที่มี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปั ญหา S&D เชิงโครงสร้าง ในเรือ่ งการปรับแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และแนว
ปฏิบตั ิตา่ งๆ รวมทัง้ การเสนอกฎหมายใหม่เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ ที่ยงั ขาดการดําเนินงานอย่างจริงจังใน
ส่วนของภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม
3. การประสานความร่วมมือดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมยังขาดประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้
หน่วยงานดําเนินงานให้เสร็จสิน้ ตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ โดยยังไม่เกิดประสิทธิผลที่ดีพอ
4. ผูบ้ ริหาร ผูก้ าํ หนดนโยบายส่วนราชการหลายระดับ ยังขาดความเข้าใจเรือ่ ง การตีตราและเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากเอช
ไอวีและเพศภาวะ ทําให้มีการใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์เชิงอํานาจ โดยขาดความอ่อนไหวเรือ่ งอํานาจ/ข้อบังคับ/ระเบียบ
ปฏิบตั ิอนั เป็ นปั จจัยหนึง่ ของการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่าง
ภาครัฐกับประชาสังคม
5. สภาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังไม่ยอมรับและต้องการจํากัดบทบาทการให้บริการเอชไอวีของภาคประชา
สังคม
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6. ในช่วงเปลี่ยนผ่านเรือ่ งการกระจายอํานาจที่มีการถ่ายโอน รพ.สต.ให้กบั อปท.ในพืน้ ที่ อาจมีชอ่ งว่างในการจัดบริการเอช
ไอวีเกิดขึน้ โดยเฉพาะประชากรบางกลุม่ จะเข้าไม่ถงึ และไม่ได้รบั บริการสุขภาพ
ด้านแผนงาน และการสื่อ สารกับ สังคม
1. การดําเนินงานปรับภาพลักษณ์ สร้างความรู ้ ความเข้าใจเรือ่ งเอชไอวีกบั สังคมสาธารณะยังทําได้นอ้ ยมาก
2. ขาดกลยุทธ์การดําเนินงานที่ชดั เจนในการทํางานกับสถานประกอบการ สถานศึกษา โดยยังพบการเลือกปฏิบตั ิ เช่น การ
บังคับตรวจหาสถานะของการมีเอชไอวีในสถานที่ทาํ งานและสถานศึกษา
3. ขาดแผนงาน/โปรแกรมที่ชดั เจนในการสนับสนุนหน่วยบริการเพื่อการดําเนินงานลดการตีตราตนเอง
4. ยังไม่ได้นาํ เรือ่ งการรับเรือ่ งร้องเรียนและการให้การช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดสิทธิ เข้าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของบริการด้านสิทธิ
มนุษยชนและอยูใ่ นหน่วยบริการทัง้ ของภาคประชาสังคม (Community Health Workers หรือ CHW ในบริการ key
population-led health services หรือ KPLHS) และภาครัฐ
ด้านความยั่งยืน การสนับ สนุน งบประมาณ
1. งบประมาณภายในประเทศด้านเอชไอวียงั ไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการ
 ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการทํางานในกลุม่ ประชากรข้ามชาติเลย
 ไม่ม/ี มีงบประมาณน้อยในการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปั ญหาในกลุม่ เยาวชน (ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา)
กลุม่ ผูห้ ญิง อันเป็ นกลุม่ เปราะบางที่ไม่ใช่กลุม่ ประชากรหลัก
2. งบประมาณด้าน S&D มีนอ้ ยเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็ นการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ต่างประเทศ โดยภาครัฐยังกําหนดงบประมาณในกระทรวงตนเองในสัดส่วนที่ต่าํ ในขณะที่ภาคชุมชนไม่มีงบประมาณ
ดําเนินการเรือ่ งนีท้ งั้ ที่ถกู บอกว่าเป็ นงานที่สาํ คัญที่สดุ และยากมากที่สดุ เวลาที่พิจารณางบประมาณก็มกั จะถูกจัดลําดับ
เอาไว้ทา้ ยๆ
3. ประเทศยังไม่มีนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์รองรับระบบการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐให้กบั ภาคชุมชน
4. องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรชุมชนขนาดเล็กยังเข้าไม่ถงึ การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ (การพัฒนาศักยภาพ/
รับรองศักยภาพ/ขึน้ ทะเบียน/รับงบประมาณ)
ด้านระบบฐานข้อ มูล เพือ่ การใช้ป ระโยชน์
1. การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ยงั ไม่ได้มีการนําข้อมูลการสํารวจ การเฝ้าระวัง และการติดตามสถานการณ์
S&D ในทุกระบบมาใช้ประโยชน์ให้เห็นผลที่ชดั เจน รวมทัง้ การนํามาใช้เพื่อการติดตามวัด ประเมินผลการดําเนินงาน
2. ขาดการสํารวจและเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็ นระบบในเรือ่ ง ความรุนแรงทางเพศภาวะ การตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ และการ
ป้องกันแก้ไขปั ญหาเอดส์ ส่งผลให้ไม่มีการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาเรือ่ งความรุนแรงทางเพศที่ชดั เจน
----------------------------------------------------------------------------------------
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สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ TNCA และ TNP+
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ __21 ตุล าคม 2565
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ความเห็น ___18____ท่าน : คณะกรรมการองค์ก ารพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ - กพอ.
แนวคิด /หลัก การ
ขอให้ผเู้ กี่ยวข้องร่วมกันทบทวนหลัก การ “ไม่ท งิ้ ใครไว้ข ้างหลัง” ซึง่ ยังมีปัญหา/ช่องว่างในการดําเนินงานในกลุม่ ที่มีอตั ราการติดเชือ้ ไม่สงู (แต่มีการติดเชือ้ อยู)่ เช่น กลุม่ เยาวชนหญิง, คู่
สมรส/คูท่ ่วั ไป ทําให้ขาดการเก็บข้อมูล ทําแผน/มาตรการ และการจัดสรรงบประมาณ
ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสัน้ และ
2017-2021 Key Achievements
Key Challenges
ระยะยาว Concrete Actions
ความต่อเนื่องและรอบด้านในการป้องกัน 1. เครือข่าย/ผูแ้ ทนภาคประชาชนใน
1. การจัดบริการที่ครอบคลุมเรือ่ งโรค
1. ต้องการการจัดทําฐานข้อมูลและการออกแบบ
ดูแล รักษา และสนับสนุนContinuum
สปสช.ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า
ร่วม (HIV/STI, Hep C, การตัง้ ครรภ์ท่ี
การทํางานกับกลุม่ ประชากรทั่วไป (คูส่ มรส
and Comprehensive Prevention,
ด้านสิทธิประโยชน์ดา้ นการรักษาและ
ไม่ได้ตงั้ ใจ และวัณโรค
และคูช่ ่วั คราว) +กลุม่ เยาวชนหญิง
Care, Treatment and Support
ป้องกันเอชไอวีและSTIs ได้ดี
2. ประเทศไม่มกี ารจัดทําฐานข้อมูลและ 2. การเข้าถึงทางเลือกในการป้องกัน (มีเพียงพอ)
2. กพอ.และภาคีได้พฒ
ั นารูปแบบการ
มาตรการชัดเจนในการดําเนินการกับ
ที่รอบด้านในกลุม่ คนต่างๆ ให้ได้จริง (ถุงยาง,
ดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กลุม่ คูส่ มรส คูช่ ่วั คราว และเยาวชน
PrEP, PEP, Treatment as Prevention/U=U)
ดําเนินงานขององค์กรภาคีขนาดเล็ก
ใน setting ต่างๆ บนกระบวน
และสนับสนุนให้คนเลือกใช้ทางเลือกการ
ในรูปแบบโครงการ “พวง” และรูปแบบ
RRTTPR
ป้องกันได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง
การดําเนินงานป้องกันในกลุม่ เยาวชน 3. ยังขาดมาตรการส่งเสริมการป้องกัน
 รวมการพัฒนาเนือ้ หาเรือ่ งทางเลือกการ
หญิงในสถานศึกษา, สถานพินิจ และที่
ในกลุม่ เยาวชนที่มีประสิทธิภาพ
ป้องกัน การรักษา และการสื่อสารกับ
ประเด็น

1

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
Key Challenges
ระยะยาว Concrete Actions
(เยาวชน 15-24 ปี )และการพัฒนา
สังคม
ความร่วมมือในการดําเนินงานใน
3. ควรมองและสังเคราะห์ขอ้ มูลการเสียชีวิตที่
สถานศึกษาให้ตอ่ เนื่อง (เป็ นงานที่
สัมพันธ์กบั เอชไอวี ที่ไม่อยูเ่ พียงมิติของโรค/
ภาคประชาสังคมทําได้) แต่ยงั ไม่คลุม
ความเจ็บป่ วย แต่สงั เคราะห์รว่ มกับปั จจัยทาง
นอกสถานศึกษา (เยาวชนใน
สังคม เช่น การฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้า
กระบวนการยุติธรรม เช่น สถานพินิจ 4. เพื่อลดการรับการติดตามรักษา ควรปรับปรุง
ฯ)
คุณภาพการจัดบริการการรักษาให้มี
4. จํานวนการเสียชีวิตยังสูง และยังมีขอ้
ประสิทธิภาพ (วินิจฉัยเร็วและรับการรักษาได้
สงสัยเรือ่ งสาเหตุการเสียชีวิตว่าได้
เร็ว รวมทัง้ ปรับเรือ่ งเอชไอวีให้เป็ นโรคเรือ้ รัง
พิจารณารอบด้านแล้วหรือไม่
และเอือ้ ต่อการได้รบั บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. การปรับปรุงคุณภาพบริการการรักษา
(รายที่กดไวรัสได้ ไม่ตอ้ งไปรับยาทุก 3 เดือน)
ในกลุม่ ผูร้ บั เชือ้ รายใหม่ ที่ให้
ความสําคัญสูงสุดเรือ่ งการรักษาเร็ว
สูตรยาที่เป็ นมิตร ป้องกันการหลุด
หายไปจากระบบ และในกลุม่ ผูก้ ดไว
รัสได้แล้ว ลดการเดินทางมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล
Sustainable Financing ความยั่งยืนด้าน 1. การพัฒนาระบบการเข้าถึงการ
1. องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรชุมชน
1. ควรพัฒนาแนวทางและแนวปฏิบตั ิท่ีเอือ้ ให้
การจัดการการเงิน
สนับสนุนงบประมาณ (การพัฒนา
ขนาดเล็กที่ไม่สามารถขึน้ ทะเบียนได้
องค์กรขนาดเล็กที่ไม่สามารถขึน้ ทะเบียน และ
ศักยภาพ/รับรองศักยภาพ/ขึน้ ทะเบียน
ไม่สามารถเข้าถึงงบประมาณ
ทํางานได้ในบางส่วนของกระบวนการ
/รับงบประมาณจากในประเทศ)
RRTTPR สามารถเข้าร่วมและเป็ นส่วนหนึง่
ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
2017-2021 Key Achievements
ใช้บริการคลินิกฝากครรภ์แม่และเด็ก
ในโรงพยาบาล

2

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
2017-2021 Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

Stigma and Discrimination and
Human Rights
การตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ และสิทธิ
มนุษยชน

1. การดําเนินงานมีความคืบหน้าและ
1. การดําเนินงานส่งเสริมความเชื่อมั่น
จัดทําแผน S&D ใน 6 ภาคส่วน
ในตัวเองและลดการล้อเลียน/กลั่น
โดยรวมภาคส่วนผูม้ ีเอชไอวี/ครอบครัว
แกล้งในสถานศึกษา
/ชุมชนไว้ดว้ ย (เริม่ ตัง้ แต่ Stigma
2. ในแผน ชุมชนเป็ นภาคส่วนที่ขาด
Index -SI ในปี 2009 จนถึงปั จจุบนั ปี
แคลนงบประมาณสูงสุด
2022)

Coordination and Decentralization
การประสานงานและการกระจาย
(อํานาจ)

1. กระทรวงต่างๆ จัดสรรงบประมาณการ 1. ยังต้องการการดําเนินการเพื่อเพิ่ม
ดําเนินงานด้านเอดส์ไว้ตามแผนต่างๆ
ความเป็ นเจ้าของและ สัดส่วน
งบประมาณของกระทรวงต่างๆ ให้
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions
ของกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกันได้
1. การพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนต่อเนื่อง

จากบริการสุขภาพเชื่อมโยงไปสูภ่ าคส่วน
อื่นๆ ด้านการศึกษา การทํางาน การ
ยุติธรรม ครอบครัวและชุมชน จะเป็ น
แนวทางการนําไปสูก่ ารปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเอชไอวีและประชากร
เปราะบาง โดยควรสนับสนุนการ
ดําเนินงานของภาคชุมชน (ทัง้ นโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และงบประมาณ) ให้เป็ น
แกนกลางในการทํางานเรือ่ งนีเ้ ชื่อมโยงกับ
ภาคส่วนต่างๆ

สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่ายเยาวชน
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ทีป่ ระชุม ปรึก ษาหารือ 20 ตุล าคม 2565
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ความเห็น 8 ท่าน
ประเด็น
ความต่อเนื่องและรอบด้านใน
การป้องกัน ดูแล รักษา และ
สนับสนุนContinuum and
Comprehensive Prevention,
Care, Treatment and
Support

1.
2.

3.
4.

5.

6.

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
2017-2021 (Key Achievements)
เยาวชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้โดยใช้สทิ ธิ
ประกันสังคม และ 30 บาท
การรับรูข้ องประชาชนมากขึน้ สื่อพูดถึงผูอ้ ยู่
ร่วมกับเชือ้ ในแง่มมุ ที่หลากหลายมากขึน้ และ
คนตื่นตัวในการเข้าถึงการรักษามากขึน้ ใน
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาวชน
หน่วยงาน และองค์กรที่นาํ โดยเยาวชน มีสว่ น
ร่วม ในการเข้าถึงการรักษา
บุคลากรทางการแพทย์รุน่ ใหม่ ได้รบั การฝึ กฝน
และตระหนักมากขึน้ ในการให้บริการสําหรับ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาวชน
องค์กรที่นาํ โดยเยาวชนในทุกพืน้ ที่ของประเทศ
ตระหนักถึงเรือ่ งราวที่เกี่ยวกับ HIV ได้หรือ
สุขภาพทางเพศ
Agencies given more priority and

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
1. การใช้บริการยุง่ ยากและใช้เวลาการ
เดินทาง รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยที่มากไป
สําหรับกลุม่ ผูข้ ายบริการที่เป็ นเยาวชน
ต้องใช้บริการหลายๆที่ บริการต่างๆ
ยังไม่ถกู ควบรวม
2. การส่งต่อการรักษา การให้ขอ้ มูลที่ยงั
มีความล้าสมัย หรือมีการให้ขอ้ มูลที่
ผิดอยู่ ในบางเรือ่ ง จากโรงเรียน,
สาธารณสุข, และผูใ้ ห้บริการทาง
สุขภาพ
3. ข้อมูลและความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
ผูใ้ ช้บริการยังไม่ได้รบั ความมั่นใจว่า
ถูกเก็บอย่างถูกวิธีเมื่อไปใช้บริการ ชื่อ
อายุ หรือการเรียกขอเอกสาร เช่น บัตร
ประชาชนจากเจ้าหน้าที่

~1~

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions
1. แก้ระบบการศึกษาให้เด็กได้เรียนรูเ้ รือ่ งการ
รักษา การเข้าถึงการป้องกันอย่างถูกวิธี
ปรับปรุงหลักสูตรที่ถกู ต้อง ช่วยลดการตีตรา
และ อัพเดทข้อมูลทัง้ ในบริบทโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน
2. การแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
เช่น การสอนสวมใส่ถงุ ยางอนามัย ด้วยสื่อ
สาธิตเสมือนจริง (เช่นอวัยวะเพศปลอม)
3. สร้างเสริมการมีสว่ นร่วมของเยาวชนและ
องค์กรที่นาํ โดยเยาวชนให้มีความเป็ นผูน้ าํ
รวมทัง้ กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาวชนในทุก
ความหลากหลาย ในการยุติปัญหาเอดส์ใน
ประเทศไทย
4. เพิ่มการตระหนักและรับรูต้ อ่ การมีอยูข่ อง
ปั ญหา HIV และ โปรแกรมสุขภาพทางเพศ

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
2017-2021 (Key Achievements)
importance to online outreach and
education - and reaching younger people
7. Some discussions started on test early and
get on treatment early and the benefits of
staying on ART (to U=U)
8. Differentiated service delivery, particularly
with community-based and community-led
services.

4.

5.

6.

7.
Sustainable Financing ความ
ยั่งยืนด้านการจัดการการเงิน

1. โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ และ กลุม่ องค์กร
ภาคประชาชน ได้รบั การสนับสนุนจาก สปสช
เยาวชนสามารถเข้าถึงบริการในการตรวจ HIV
อย่างทั่วถึง
2. There's a lot of discussion and actions in
this area with different donors.
3. The NHSO has started to support
community-based organizations and those

1.

2.

~2~

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
เยาวชนส่วนมากยังขาดความ
ตระหนักรูใ้ นการป้องกันตนจากเชือ้
HIV แม้ในปั จจุบนั จะสามารถหา
ข้อมูลได้จากทุกแหล่งก็ตาม
Services for and reaching those
that use chemsex is limited – need
to do more as these are high risk
groups
Needing to invest more in
community demand generation for
services - for example PrEP for
Thailand is not yet at scale
Prices for HIV self-testing is still
too high
ราคาชุดตรวจ HIV ยังราคาสูง และ
เข้าถึงได้ยากสําหรับเยาวชน และยัง
ต้องการการสนับสนุนอย่างมากจาก
หน่วยงานรัฐให้ท่วั ถึง
งบประมาณถูกตัดจากแหล่งทุน ใน
หลายๆ องค์กรเยาวชน และ กลุม่
ชุมชน แม้จะมีความต้องการสูงก็ตาม
และไม่ได้รบั การสนับสนุนเพิ่มจาก

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions
และอนามัยการเจริญพันธุใ์ นกลุม่ เป้าหมายที่
เป็ นเยาวชน
5. Provide support to community-based
organizations to deliver services and
education (including for new innovations)
6. Removing policy barriers for young
people to access information and STI/HIV
services they require
7. Look at model services for young people
that can be replicated

1. ร่วมมือและประสานงานกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสีย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสื่อ ใน
การทํางานขององค์กรที่นาํ โดยเยาวชน เพื่อ
ความยั่งยืนในการแก้ปัญหาขององค์กรที่
ทํางานกับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาวชน
2. Allowing overhead charges for the
community- based organisations

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
2017-2021 (Key Achievements)
delivering services

3.

4.

5.

Stigma and Discrimination
and Human Rights
การตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ
และสิทธิมนุษยชน

1. การปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ 1.
ให้ลดความเหลื่อมลํา้ และตีตราต่อตัวผูป้ ่ วยและ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาวชน
2. There's more conversation on these issues - 2.
and community have done some
educational materials on this
3.

~3~

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
Key Challenges
ระยะยาว Concrete Actions
รัฐบาล
กลุม่ องค์กรภาคประชาชนและกลุม่ ที่
นําโดยเยาวชน ยังไม่ได้รบั การ
สนับสนุนจากรัฐบาลมากพอในด้าน
การอุดหนุนทุนในการดําเนินกิจกรรม
Support to community-based and
community-led services to market
their services for fee-paying
customers
Developing social enterprise that
community-based organisations
can explore for alternative sources
of funding
กลุม่ เยาวชนที่เป็ นชายขอบยังไม่
1. จัดการการตีตรา และการเลือกปฏิบตั ิท่ีเกิด
สามารถเข้าถึงบริการในการตรวจได้
ผลเสียต่อเยาวชนในทุกระดับ ระดับครอบครัว
อย่างทั่วถึง
ระบบการศึกษา และในสถานที่ให้บริการทาง
การตีตราตนเองของเยาวชนที่อยู่
สุขภาพ โดยการให้ทนุ และสนับสนุนความ
ร่วมกับเชือ้ ทําให้เข้าถึงการรักษาได้
ร่วมมือจากกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาวชนซึง่ มี
ยาก
ความเข้าใจรากของปั ญหาและการปฏิบตั ิ
การตีตราและเลือกปฏิบตั ิตอ่ กลุม่
เหล่านัน้
เยาวชนที่เป็ นกลุม่ ข้ามเพศที่ตอ้ งใช้ 2. ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายและนโยบายที่
ฮอร์โมนเพื่อการรักษา
กระทบต่อกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาวชน และ

ประเด็น

Coordination and
Decentralization
การประสานงานและการ
กระจาย(อํานาจ)

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
2017-2021 (Key Achievements)

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
Key Challenges
ระยะยาว Concrete Actions
4. กฎหมายที่มงุ่ การลงโทษต่อเยาวชน
เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายสิทธิ
ขายบริการ ใช้สารเสพติด
มนุษยชนที่เป็ นสากล
5. การสอบเข้ารับราชการ, การรับเข้า
3. รับรองบริการและโปรแกรมที่ให้บริการแก่
ทํางานยังมีการตรวจเลือด เช่นในการ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเยาชนในด้านสุขภาวะที่ดี
รับข้าราชการทหารและตํารวจ หรือ
(ร่างกาย จิตใจ และ จิตวิญญาณ) ว่ามีบริการ
ภาคเอกชนบางที่
เหล่านัน้ มีคณ
ุ ภาพสามารถเข้าถึงได้เป็ นมิตร
6. People are still not coming out to
ต่อเยาวชน และ ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
talk about living with HIV. We need 4. Invest in community story – with people
to have more PLHIV to come out.
living with HIV, their families, their coworkers, their health providers etc.
1. มีการประสานงานระหว่างเครือข่าย NGO
1. ขาดการประสานระหว่าง NGO กับรัฐ 1. ขยายการสนับสนุนในกลุม่ องค์กรที่สร้างเสริม
ด้วยกัน ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น มี
ยังไม่ได้รบั การประสานงานอย่าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของกลุม่ องค์กร
การแบ่งปั นทุนทรัพย์ และ ความรูจ้ ากแต่ละ
ถูกต้อง ขาดการประสานงานข้อมูล
ที่นาํ โดยเยาวชนเพื่อให้มีศกั ยภาพในการ
องค์กรกันเสมอมา
2. ข้อมูลในหน่วยงานรัฐบาลไม่คอ่ ย
ทํางาน
2. On a project-based there seems to be more
ได้รบั การประสานงานและสื่อสารลง 2. ให้อาํ นาจแก่องค์กรที่นาํ โดยเยาวชน และให้
coordination, but not overall
มาสูอ่ งค์กรที่นาํ โดยเยาวชน
เป็ นตัวกลาง ยืดหยุน่ และง่ายต่อการบริหาร
3. Requires more young people
จัดการโอกาสในด้านการจัดสรรเงินทุนและ
involvement
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทัง้ จากแหล่งทุน
ภายนอก และภายในประเทศ
3. Capacity training and development for
young people to engage more actively.
~4~
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สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่ายผู้ห ญิงทีอ่ ยู่ร ่วมกับ เอชไอวี
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ ______ 23 ต.ค. 65_____
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ค วามเห็น ___ 5____คน : มูล นิธ ิผ ู้ห ญิงทีอ่ ยู่ร ่วมกับ เอชไอวี
ประเด็น
Key Achievements
Continuum and Comprehensive 1.มีงบประมาณสนับสนุนการเข้าถึงยา
Prevention, Care, Treatment
ต้านไวรัส และการดูแลรักษา ทําให้ผอู้ ยู่
and Support
ร่วมกับ เอชไอวีเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และได้รบั ยาที่มี
ประสิทธิภาพ

Key Challenges
1.คนทํางานด้านเอชไอวี โดยเฉพาะภาครัฐยังคง
ขาดความเข้าใจในประเด็นเรือ่ งเพศภาวะ และ
สิทธิมนุษยชน ส่งผลให้มีการตีตราและเลือก
ปฏิบตั ิตอ่ ผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเอชไอวีในระดับสูง ตัง้ แต่ผู้
กําหนดนโยบาย ผูบ้ ริหาร ไปจนถึงผูใ้ ห้บริการ

Concrete Actions
1.เปลี่ยนมุมมองการทํางานด้านเอชไอวี
จากการใช้โมเดลที่มงุ่ เน้นตัวเลข และ
แนวทางการทํางานแบบควบคุมโรค ที่
กําหนดประชากรเป็ นกลุม่ และมุง่ ทํางาน
แต่กบั กลุม่ ประชากรเดิม ๆ ให้เป็ นมุมมอง
ที่มองเห็นว่า เอชไอวีเป็ นเรือ่ งของทุกคน
การทํางานส่วนใหญ่มงุ่ เน้นเป้าหมายเป็ นจํานวน เอชไอวีเป็ นผลมาจากการขาดความรู ้
ตัวเลข มากกว่าคํานึงถึงหลักการเคารพสิทธิ
ความเข้าใจในเรือ่ งเพศ เรือ่ งสิทธิ เป็ นผล
มนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ และสิทธิ มาจากความไม่เท่าเทียมทางสังคม ความ
อนามัยเจริญพันธุ์
รุนแรงทางเพศ การแก้ไขปั ญหาเอชไอวี
จะต้องทํางานกับสังคมโดยรวม ให้
2.ล้มเหลวกับการทํางานเรือ่ งการสร้างความรู ้
ความสําคัญกับกลุม่ ประชากรทั่วไป และ
2.ประสบความสําเร็จในลดอัตราการรับ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรือ่ งของการ
คนทุก ๆ กลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เชือ้ เอชไอวีในทารก
ป้องกันเอชไอวีในกลุม่ เยาวชน และคนทั่วไป
1

ประเด็น

Key Achievements

Key Challenges
Concrete Actions
เนื่องจากเยาวชน และคนจํานวนมากไม่สามารถ ป้องกันในกลุม่ เปราะบางที่ถกู ทิง้ ไว้ขา้ ง
ตอบคําถามเรือ่ งง่าย ๆ ได้ (เช่น เอชไอวีติดต่อ
หลัง เนื่องมาจาก ความไม่เท่าเทียมทาง
ผ่านช่องทางไหนได้บา้ ง)
เพศ ความไม่เท่าเทียมทางสังคม เช่น
กลุม่ ผูห้ ญิง เยาวชนหญิง กลุม่ คนพิการ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้สญ
ั ชาติ คนไร้บา้ น
3.ระบบราชการที่รวมศูนย์ และมีวฒ
ั นธรรมการ
ใช้อาํ นาจจากบนลงล่าง ส่งผลต่อการทํางาน
2.ผูก้ าํ หนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่
ร่วมกับภาคประชาสังคม และประชาชน เพราะ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเอดส์ ทัง้ ภาครัฐและ
3.ภาครัฐมีการทํางานกับกลุม
่ ประชากร
ทัง้ ทําให้ลา่ ช้า ติดขัด และที่สาํ คัญเป็ นระบบที่
เอกชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ)
เฉพาะอย่างพยายามทําความเข้าใจมาก
สนับสนุนการตีตรา และเลือกปฏิบตั ิโดยตัวเอง
จะต้องตระหนักว่าตนเองขาดความเข้าใจ
ขึน้ ตัวอย่างเช่น การมีคลินิกที่ให้บริการ
ในเรือ่ งเพศภาวะ และสิทธิมนุษยชน และ
โดยชุมชน
พร้อมที่จะทํางานแก้ไข ปรับเปลี่ยน
มุมมองของตนเอง หรือคนในระบบให้
ทํางานบนฐานของการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และตระหนักถึงความไม่เท่า
เทียมทางเพศ ความไม่เท่าเทียมทาง
สังคมมากกว่านี ้
3.กําหนดงบประมาณ และแนวทางการ

ดําเนินงานด้านเอดส์ในเรือ่ งการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งเพศภาวะ และ
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ประเด็น

Key Achievements

Key Challenges

1.รัฐไม่จดั สรรงบประมาณในการทํางานกับกลุม
่

งบประมาณการดําเนินงานด้านเอดส์
กระจุกอยูเ่ พียงแค่การทํางานกับกลุม่
ประชากรหลักไม่ก่ีกลุม่
Sustainable Financing

เปราะบางที่ไม่ใช่กลุม่ ประชากรหลัก กลุม่
เปราะบางจํานวนมากจึงเข้าไม่ถงึ ทุนการ
ดําเนินงาน ขณะที่รฐั เองก็ไม่ได้ทาํ งานกับกลุม่
ประชากรกลุม่ นัน้

2.ระเบียบการเงินของราชการเป็ นปั ญหา ทัง้ ไม่มี

Concrete Actions
สิทธิมนุษยชน โดยมีตวั ชีว้ ดั การ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน
1.จัดสรรงบประมาณสําหรับกลุม
่
เปราะบางอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ
ต่อเนื่อง

2.ปรับแก้ระเบียบการเงิน และระบบการ

งบ ไม่หางบสนับสนุนนอกเหนือจากงานในกรอบ เบิกจ่ายของราชการให้รวดเร็ว ทันสมัย
ภาคประชาสังคมที่ไม่ได้อยูใ่ นกลุม่
แบบเดิม ๆ และใช้มาตรฐานจํานวนเงิน การ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เปราะบาง เข้าไม่ถงึ ทุน ไม่เคยได้รบั การ
เบิกจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปั จจุบนั
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน
เศรษฐกิจที่เป็ นจริงในปั จจุบนั และมีความยุง่ ยาก
จากภาครัฐ
3.ลงทุนกับการทํางานสร้างความรู ค้ วาม
ในการเบิกจ่าย
เข้าใจเรือ่ งการป้องกันสําหรับคนทุกกลุม่
3.รัฐไม่ลงทุนกับการทํางานเรือ่ งการป้องกัน และ การณรงค์สาธารณะ และการลดการตี
การรณรงค์สาธารณะ ทําให้คนจํานวนมากยัง
ตราเลือกปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงความเท่า
ขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งเอชไอวี อย่างที่ไม่ เทียมให้มากกว่านี ้ เลิกมองตนเองแต่เป็ น
ควรจะเป็ น
ผูก้ าํ หนดนโยบาย หรือแหล่งทุน ที่
กําหนดให้คนอื่นต้องทําตามระบบของ
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ประเด็น

Key Achievements

Key Challenges

Concrete Actions
ตัวเอง แก้ระบบเพื่อให้เอือ้ ประโยชน์ตอ่
การทํางานเพื่อคนจริง ๆ และทํางานเชิง
รุกให้มากขึน้
1.ยังคงมีปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้
1.ลงทุนอย่างจริงจังกับการทํางานรณรงค์
อยูร่ ว่ มกับเอชไอวีในประเด็นเดิม ๆ อยู่ ซึง่ เป็ น
สาธารณะเรือ่ งการตีตรา และเลือกปฏิบตั ิ
การตีตราและเลือกปฏิบตั ิท่ีมาจากหน่วยงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับเอชไอวี อย่าง
และนโยบายภาครัฐเอง เช่น เรือ่ งบังคับตรวจเอช ต่อเนื่อง และครอบคลุมทั่วทัง้ ประเทศ
ไอวีในคลินิกฝากครรภ์ การให้เปิ ดเผยสถานะเอช ครอบคลุม และเข้าถึงประชากรทุก ๆ
ไอวีเพื่อรับเบีย้ ยังชีพ การบังคับให้ตรวจเอชไอวี กลุม่ โดยมีหลักสูตร มีส่อื มีการอบรมที่
มีความพยายามทํางานในประเด็นนี ้ โดย
และเปิ ดเผยผลเลือดเพื่อเข้าถึงสวัสดิการอย่าง
คํานึงถึงภาษา วัฒนธรรม ความเฉพาะ
องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทเข้มแข็ง
กองทุนฌาปนกิจ ของธนาคารเพื่อการเกษตร
ของกลุม่ คนนัน้ ๆ เช่น หลักสูตร สื่อ
เพราะเป็ นคนที่เห็นปั ญหา และได้รบั
และสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมูบ่ า้ น
สําหรับคนพิการทางสายตา ทางการได้
ผลกระทบโดยตรงจากปั ญหา ทัง้ การ
ยิน หรือหลักสูตร สื่อในภาษาชาติพนั ธุ์
Stigma and Discrimination and
เก็บข้อมูลเรือ่ งการตีตรา และเลือก
ต่าง ๆ
Human Rights
ปฏิบตั ิ และการพยายามผลักดันให้เกิด 2.ผูใ้ ห้บริการจํานวนมากยังตีตรา และเลือก
ระบบรับเรือ่ งร้องเรียนการตีตรา การเข้า ปฏิบตั ิ ถึงแม้มีความพยายามที่จะทํางานเพื่อ
2.จัดสรรงบประมาณสําหรับอบรมสร้าง
เปลี่ยนแปลงอคติของผูใ้ ห้บริการ แต่ในความเป็ น ความเข้าใจในเรือ่ งเพศภาวะ สิทธิ
ไปมีสว่ นร่วมในการจัดทําหลักสูตรลด
จริง เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจาก
การตีตราและเลือกปฏิบตั ิกบั ภาครัฐ
มนุษยชน กับผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูบ้ ริหาร
ผูใ้ ห้บริการส่วนมาก จะปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่ สถานบริการ ไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่
มีกรอบกติกากํากับ มุง่ เน้นให้บรรลุผลเชิงตัวเลข ผูป้ ฏิบตั ิงานในพืน้ ที่อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าคํานึงถึงความต้องการของผูร้ บั บริการ
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ประเด็น

Key Achievements

มีความพยายามในส่วนของ
องค์กรระหว่างประเทศที่กระตุน้ และ
สนับสนุนภาครัฐให้ทาํ งานร่วมกับ
ภาคประชาสังคม


มีการเปิ ดโอกาสให้ภาคประชา
สังคมได้เข้าไปมีสว่ นร่วม (บ้าง) ใน
การกําหนดนโยบาย การจัดบริการ
โดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่ทาํ งาน
ในประเด็นกลุม่ ประชากรเฉพาะ ซึง่


Coordination and
Decentralization

Key Challenges

Concrete Actions
เป็ นศูนย์กลาง
3.จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
ต่อเนื่อง และเท่าเทียมให้กบั องค์กร
3.ผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูบ
้ ริหารหน่วยงานจํานวน พัฒนาเอกชน เครือข่าย กลุม่ และ
มาก ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งความไม่ หน่วยงานที่ไม่ใช่กลุม่ ประชากรหลัก แต่
เท่าเทียมทางเพศ ความไม่เท่าเทียมทางสังคม
ทํางานในประเด็นเรือ่ งความเท่าเทียมทาง
และสิทธิมนุษยชน ไม่ตระหนักว่าตนเองยังมีอคติ เพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ความรุนแรง
และการตีตราต่อผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเอชไอวี โดยที่ผ่าน ทางเพศ และสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับ
มาไม่เคยมีการตรวจสอบ หรือทบทวนทัศนคติ
เอชไอวี/เอดส์
มุมมองของบุคคลกลุม่ นี ้
1.ประเด็นเอชไอวี ไม่ได้เป็ นประเด็นด้าน
1.กําหนดให้การป้องกัน และการแก้ไข
สาธารณสุขที่ภาครัฐให้ความสําคัญ ดังนัน้
ปั ญหาเอชไอวี เป็ นประเด็นสําคัญที่ทกุ
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ แม้แต่กระทรวง
หน่วยงานภาครัฐ จะต้องวางนโยบาย
สาธารณสุขเอง จึงไม่ได้ให้ความสําคัญในแง่ของ จัดสรรงบประมาณ มีการทํางานใน
การจัดสรรงบประมาณ กําลังคน ในการทํางาน ประเด็นนีอ้ ย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมี
ด้านนีอ้ ย่างจริงจังแต่อย่างใด
ตัวชีว้ ดั ร่วม และมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่
2.การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายใต้
กําหนด
คณะกรรมการเอดส์ชาติลม้ เหลวโดยสิน้ เชิง
วิธีการทํางานแบบขอความร่วมมือไปยัง
2.เปิ ดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ผูท้ ่ี
หน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่มีตวั ชีว้ ดั ที่ชดั เจน ไม่มีการ ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี เข้ามามีสว่ น
ให้คณ
ุ ให้โทษ ไม่สามารถผลักดันให้หน่วยงานนัน้ ร่วมในการกําหนดนโยบาย กําหนด
5

ประเด็น

Key Achievements
เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่ภาครัฐต้อง
ทํางานด้วย

Key Challenges
ๆ เห็นความสําคัญของการทํางานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์อย่างแท้จริง
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Concrete Actions
แผนงาน งบประมาณ การดําเนินงาน
การติดตามประเมินผล ไปจนกระทั่งถึงใน
ระดับนโยบาย และการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่
ในสัดส่วนที่เท่าเทียม และมีการสนับสนุน
งบประมาณในการเข้าร่วมอย่างเท่าเทียม
มีความหมาย และเป็ นธรรมอย่างแท้จริง
เช่น ต้องมีการจัดให้มีลา่ ม มีการแปล
เอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศทุกครัง้ , มี
การสนับสนุนค่าเดินทางตามจริงในระดับ
เดียวกันกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่ายองค์ก รทีท่ าํ งานกับ พนัก งานบริก าร
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย

วันที่ ประชุมปรึกษาหารือ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00
จํานวนผู้เข้าร่วมการให้ความเห็น 23 ท่าน : เครือข่ายองค์กรที่ทํางานกับพนักงานบริการ
ประเด็น
Continuum and
Comprehensive
Prevention, Care, Treatment
and Support

ความสําเร็จที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ความท้าทายสําคัญ
2017-2021Key Achievements
Key Challenges
1. มีคลินิก KPLHS ที่มีพนักงานบริการร่วม
1. ความไม่ชัดเจนของนโยบายและข้อมูลสําหรับการ
จัดบริการ จํานวน 3 แห่ง (สีลม สะพาน
ให้บริการ PrEP .ในกลุ่ม FSW (ในช่วงปี 2560-2563)
ควาย พัทยา ) และมีการจัดบริการรูปแบบ
และรูปแบบการให้บริการ PrEP สําหรับพนักงานบริการ
KPLHS ที่สามารถให้บริการครอบคลุม
ที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ
RRTTPR และการให้บริการในรูปแบบ
2. ชุดบริการสําหรับพนักงานบริการ ยังไม่ครอบคลุม
Community base ทํางานในรูปแบบ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และอนามัยเจริญพันธ์
Partnership กับหน่วยงานภาครัฐ
อาทิ การตรวจภายใจ กาตรวจมะเร็งปากมดลูก การ
2. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจาก
ตรวจช่องคลอดใหม่ และมะเร็งทวารหนัก
กองทุนโลก (Regional grant/ TEAM 2 ) 3. การจัดบริการ Mental healthสําหรับพนักงาน
เพื่อขยายการทํางานประเด็น TB /HIV กลุ่ม
Migrant sex workers ใน 6พื้นที่ ได้แก่
กรุงเทพฯ ชลบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว
สมุทรสาคร สงขลา
3. และ มีงบประมาณจากสปสช.ที่ขยายการ
1

แนวทางการแก้ปัญหาที่สําคัญระยะสั้นและระยะยาว
Concrete Actions
ระยะสั้น
เกิดรูปแบบบริการใน KPLHS
โดยปรับการให้บริการ และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เท่าทันกับรูปแบบการทํางานของพนักงาน
บริการและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 บริการ FastTrack
 บริการแบบ Delivery (PrEP
/SDART)
 Telehealth
1. สร้างระบบการส่งต่อ(ที่เป็นจริง)ระหว่างพื้นที่
(จังหวัด)และระหว่างประเทศ
2. การสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพของ KPLHS
และองค์กรชุมชนให้สามารถขยายการจัดบริการ
ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทีมีพนักงานบริการ

ประเด็น

Sustainable Financing

ความสําเร็จที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี
2017-2021Key Achievements
4. ทํางานครอบคลุมในกลุ่ม FSW (ตั้งแต่ปี
5. 2559-ปัจจุบัน)
6. มีหน่วยบริการสุขภาพสําหรับคนหูหนวกที่
เป็นพนักงานบริการและLGBT โดยมีคนหู
หนวกเป็นผู้ร่วมจัดบริการในคลีนิกสุขภาพ
ชุมชนที่สีลม

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

แนวทางการแก้ปัญหาที่สําคัญระยะสั้นและระยะยาว
Concrete Actions
3. มีชุดบริการ Mental health สําหรับพนักงาน
บริการ โดยครอบคลุมประเด็นที่ทับซ้อน เช่น
พนักงานบริการสูงอายุ พนักงานบริการหูหนวก
พนักงานบริการที่เป็นต่างชาติ
ระยะยาว
4. เกิดรูปแบบการบริการในหน่วยบริการสุขภาพ
ของรัฐทั่วประเทศ
 บริการ FastTrack
 บริการแบบ Delivery (PrEP
/SDART)
 Telehealth

1. มีการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม 1. ขาดงบประมาณภายในประเทศสําหรับการสนับสนุน
ภาครัฐ หน่วยงานสหประชาชาติ แหล่งทุน
การทํางานในกลุ่ม Migrant sex workers
ทํ าให้ เกิ ดความชั ดเจนสํ าหรั บ นโยบายการ 2. ต้นทุนค่าบริการสําหรับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จั ด สรรงบประมาณRRTTPRเพื่ อ สนั บ สนุ น
ในการจัดบริการ RRTTPR ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่
การดําเนินงานด้าน HIV ให้กับ ภาคประชา
เป็นจริง เนื่องจากไม่ได้ครอบคลุมค่าบริหารจัดการและ
สั ง คม ผ่ า นสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แห่งชาติ สปสช.
3. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต่ํากว่าจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
2. มีงบประมาณจาก USAID PEPFAR GF
ที่มีอยู่จริงในพื้นที่ ทําให้มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อ
และแหล่งทุนอื่นจากต่างประเทศสนับสนุน
การให้บริการที่ครอบคลุม หรือให้บริการแต่ก็ไม่สามารถ
2

ระยะสั้น
1. การทบทวนต้นทุนชุดบริการRRTTPRที่ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการตรวจ STI โดยKPLHS
2. การจัดสรรงบประมาณ / กองทุน สําหรับการ
ทํางานในกลุ่มพนักงานบริการที่ไม่ใช่คนไทย
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรชุมชนเพื่อองค์กรชุมชน (TA

ประเด็น

ความสําเร็จที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี
2017-2021Key Achievements
การดําเนินงานสร้างนวตกรรมการทํางาน
ด้านเอชไอวี และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการทํางาน ส่งผลให้เกิดโมเดล
KPLHS และสามารถขยายรูปแบบการ
บริการไปในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

Stigma and Discrimination and 1. การขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิของ
Human Rights
พนักงานบริการ (Sex Worker Rights
Movement)

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
เบิกงบประมาณได้

1. การempowerment เพื่อให้พนักงานบริการมีความรู้
และเท่าทันในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและสิทธิขั้น
พื้นฐาน และเพื่อลดการตีตราตนเอง
2. การสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกของคน
ในสังคม ที่มีต่ออาชีพพนักงานบริการ
3. การสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวข้อง
กับพนักงานบริการ มีความรู้ในมิติทางด้านสิทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริการ และกฎหมายที่
เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิขั้น
พื้นฐานสําหรับพนักงานบริการ

แนวทางการแก้ปัญหาที่สําคัญระยะสั้นและระยะยาว
Concrete Actions
ระหว่างองค์กรชุมชนเพื่อองค์กรชุมชน)
ระยะยาว
4. มีการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขของ
ประเทศทีร่ วมหน่วยบริการสุขภาพของภาค
ประชาสังคมเป็นหน่วยบริการสุขภาพของ
ประเทศ
ระยะสั้น
1. การทําร่างกฎกระทรวงเพื่อรับรองให้การทํางาน
อาชีพพนักงานบริการ เป็นงานที่อยู่ ภายใต้การ
คุ้มครองของกฎหมายแรงงาน
2. การขับเคลื่อนทางนโยบายและทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประเด็นการ
ขับเคลื่อนเรื่อง Sex work is work และ Sex
Workers Rights is Human Rights
3. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางาน
เรื่องสิทธิของพนักงานบริการ ที่ควบคู่ไปกับมิติ
สุขภาพ
ระยะยาว
1. การยกเลิกพรบ.ป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี 2539
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ประเด็น
Coordination and
Decentralization
การประสานงาน การกระจายอํานาจ

ความสําเร็จที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี
2017-2021Key Achievements
1. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการขึ้น
ทะเบียนรับรองบริการKPLHSเป็นหน่วย
บริการในระบบสุขภาพของประเทศ

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปัญหาที่สําคัญระยะสั้นและระยะยาว
Key Challenges
Concrete Actions
1. การสร้างการยอมรับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด ระยะสั้น+ระยะยาว
การยอมรับในการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
1. มีแผน / แนวทางการจัดบริการให้ CBO อย่างมี
2. ความไม่ชัดเจน ของสภาวิชาชีพในการให้บทบาทของ
ระบบ ประกอบไปด้วย
ชุมชน/ในการจัดบริการด้านสุขภาพ
 การขึ้นทะเบียนองค์กรและบุคคล
3. กฎหมายและนโยบายที่ยังไม่เอื้อต่อการจัดบริการของ
 การประเมินองค์กรและบุคคล
ศูนย์บริการสุขภาพของชุมชน (การประสานงานระหว่าง
 การรับรององค์กรและบุคคล
รัฐต่อรัฐ เมื่อเกิดปัญหาในการจัดบริการของชุมชน)
 การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. การมีส่วนร่วมและมีบทบาทที่ชัดเจนของชุมชนใน
ทุกกระบวนการของการขึ้นทะเบียน ประเมิน
และรับรอง
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สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่าย MSM
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ 21 ตุล าคม พ.ศ. 2565
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ค วามเห็น 24 ท่าน : เครือ ข่าย MSM
ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี

Continuum and Comprehensive
Prevention, Care, Treatment and
Support
ความต่อเนื่องและรอบด้านในการป้องกัน
ดูแล รักษา และสนับสนุน

1. สปสช.จ่าย PrEP ได้
2. มีงานวิจยั Samday ART ที่พร้อม
ขยายสูง่ านบริการ
3. มี KPLHS ของกลุม่ MSM ที่ผลการ
ทํางานทํางานตอบสนองต่อ
กระบวนการ RRTTPR ทําให้เข้าใกล้
95-95-95 อย่างมีนยั ยะ

2017-2021 Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
Key Challenges
ระยะยาว Concrete Actions
1. กลุม่ เป้าหมายทับซ้อน และประเด็นทับ 1. ชุดตรวจหาเชือ้ HIV ได้ดว้ ยตัวเอง
ซ้อน
2. KPLHS สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดจน
2. โรคร่วม, STI, ไวรัสตับ C
สามารถให้บริการ Comprehensive กับ
3. กลุม่ เป้าหมายมีอายุนอ้ ยลง
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะรายบุคคลได้ตลอด
กระบวนการ RRTTPR เช่น รักษาไวรัสตับ C
ได้ท่ีศนู ย์
3. ขยาย KPLHS ให้ครอบคลุมพืน้ ที่ (จุดเน้น
ของ RRTTPR แตกต่างกันตามความจําเป็ น)
และ เพิ่มกลุม่ เป้าหมายที่อยูใ่ นภาวะความ
เสี่ยง (ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของกลุม่ ประชากร)
4. ให้บริการที่ครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตด้าน
อื่นของกลุม่ ประชากร เช่น มีการตรวจ
1

5.

Sustainable Financing
ความยั่งยืนด้านการจัดการการเงิน

1. เงินอุดหนุนเอดส์ สปสช.
2. มาตรฐาน CBO กอพ.
3. การบริหารงบประมาณร่วมระหว่าง
แหล่งทุน

1. ทุนวิจยั เฉพาะด้วยรัฐบาลไทยไม่มี
1.
2. ไม่มีตน้ ทุนบริการที่สมเหตุผลต่อการ
ให้บริการของ KPLHS (ขนาดต่างๆ)
3. เงื่อนไขการขึน้ ทะเบียนเพื่อเบิก
ค่าใช้จา่ ยแต่ละชิน้ บริการตามขัน้ ตอน
สปสช. มีขนั้ ตอนมากใช้ระยะเวลานาน
ทําให้มีหน่วยร่วมจัดบริการยาก (ไม่
2.
สอดคล้องกับระยะเวลาการยุติเอดส์)
4. ปั ญหาระหว่างกองทุนสุขภาพคนไทย
ทําให้แม้นเอาตัวรอดมี รพ. พี่เลีย้ งเบิก
เงินคืนได้ก็ไม่สามารถเอากลับมาให้ได้ 3.
ทัง้ หมด
4.

2

ฮอร์โมนส์สาํ หรับคนข้ามเพศ
สร้าง Platform ออนไลน์ท่ีตอบสนองกลุม่
ประชากรอายุนอ้ ยให้พาตัวเองเข้าสู่
กระบวนการ RRTTPR ที่มีรายละเอียด
คลี่คลายการเข้าถึงความช่วยเหลือเฉพาะได้
ครบทุกจุด
งบประมาณไทยใช้เพื่อการจัดบริการระบบ
สุขภาพตามกิจกรรม Comprehensive โดย
คนทํางานไม่ตอ้ งมากังวลใจว่า “แม้นทํา
ถูกต้องต่อการยุติเอดส์ ถูกต้องตามระบบ
เบิกจ่าย แต่ก็ยงั ไม่แน่วา่ จะเบิกเงินทํางาน
ได้”
งบประมาณจากต่างประเทศใช้ไปในการ
ทดสอบรูปแบบบริการใหม่ท่ีตอบสนองกับ
ปั ญหามากขึน้ หรือ เป็ นส่วนของ TA ที่ตอ้ ง
ได้มาอุดรอยรั่วโดยด่วน
มีกองทุนสําหรับการช่วยคนบนแผ่นดินไทย
ที่ไม่ใช่คนไทยเข้าสูร่ ะบบสุขภาพ RRTTPR
ตามกิจกรรม Comprehensive
มีงบประมาณรณรงค์ท่ีชดั เจนไม่ใช้แค่ไม่ติด
และไม่ตาย แต่ตอ้ งมีงบทํางานที่มีท่ีมา
ชัดเจนเห็นความยังยืนในส่วนของการไม่ตี
ตราด้วย

Stigma and Discrimination and Human
Rights
การตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ และสิทธิ
มนุษยชน

Coordination and Decentralization
การประสานงานและการกระจาย(อํานาจ)

1. สถานการณ์ฉกุ เฉินจาก COVID- 19
แต่สามารถรับมือทัง้ ภาวะฉุกเฉินและ
การทํางานเอดส์ไปคูก่ นั ได้
2. มีระบบ ปกป้อง ที่เป็ นการร้องเรียน
การถูกละเมิดและใช้ความรุนแรง
3. มีแผนงานจากอนุสง่ เสริมสิทธิดา้ น
เอดส์ฯ
1. เทเลเฮลท์ ช่วยสร้างทางเลือกของการ
จัดและรับบริการ

1. สุขภาพจิต
2. ลดการตรีตราคนทาน PrEP
3. การถูกตีตราทับซ้อนในกลุม่ KP

1. แผนที่กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
งาน HIV/เอดส์

1. นโยบายที่แข็งตัวไม่สามารถปรับให้
1. รัฐหนุน ชุมชนทํา
คนทํางานที่เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้
2. การสนับสนุนการดําเนินงานของ CLM ซึง่
ทํางาน เช่น KPLHS(จดทะเบียนเป็ น
เป็ นเรือ่ งการเก็บ ใช้ และเป็ นเจ้าของข้อมูล
คลินิกเทคนิคการแพทย์) จ่าย PrEP
ของฝั่งชุมชน
แล้วโดนจับ
2. การกระจายการตรวจรักษาจาก รพ.
ศูนย์ ไปยัง รพ.ประจําอําเภอ เช่น ปลด
ล็อคทําให้ Samday ART และ ตรวจ
รักษาไวรัสตับ C ที่ รพ.อําเภอได้

3

สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่าย TGW
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ _____20 ตุล าคม 2565______
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ความเห็น ______13________ท่าน
ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และระยะ
2017-2021 Key Achievements
Key Challenges
ยาว Concrete Actions
Continuum and Comprehensive 1. งานของTGWมีกิจกรรมที่เห็นชัดมาก 1. มีการโปรโมทที่เกี่ยวกับสื่อของ TGW 1. การบูรณาการงานสุขภาพด้านเอดส์จะต้องไม่
Prevention, Care, Treatment and
ขึน้ เห็นได้วา่ ประเทศไทยมีการแยก
ยังไม่เพียงพอเช่นสื่อเรือ่ ง PrEP ซึง่ ทํา
โดดไปจากงานสุขภาพอื่นๆ ที่TGW ต้องการเช่น
Support
ข้อมูลระหว่าง MSM และ TGW
ให้ TGW ไม่มีความตระหนักและ
การบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการ
2. More clearly TGW’s program, in
สนใจในเรือ่ ง PrEP และทําให้ขาดการ
ด้านการข้ามเพศอย่างปลอดภัยและมีความสุข
Thailand context has separated
ติดตาม Lost follow up
และทําให้เป็ นบริการที่เข้าถึงได้ทกุ คน มีราคาที่
between TGW and MSM.
2. Not enough about TGW’s media
จ่ายได้อย่างเป็ นมาตรฐาน และผลักดันให้เป็ น 1
3. TGW led program มีกิจกรรมที่
promoted for example PrEP media
ใน สวัสดิการของรัฐเช่น ระบบบัตรทอง
เกี่ยวกับ TGW เพิ่มมากขึน้ และมี
which, TGW not interested,
หลักประกันสุขภาพเป็ นต้น
คลินิกสุขภาพเฉพาะเพิ่มมากขึน้
concern, and lost follow up.
2. Integration between HIV and another
4. TGW led program related to
3. ในกระบวนการรักษา TGW เข้าสู่
healthcare part. We must hightlight overall
TGW’s needs more and getting
ระบบการรักษาทางภาครัฐน้อย เนื่อง
TGW healthcare needs not only HIV. For
more specific healthcare clinic.
ด้วยระบบการบริการ การแบ่งแยก
example an integration of HIV related to
5. มีขอ้ มูลงานวิจยั และงานวิชาการของ
ทางเพศ การเรียกคํานําหน้านาม
TGW reproductive healthcare, which is
คนข้ามเพศที่เกี่ยวกับ งานป้องกัน งาน
ความรูค้ วามเข้าใจ องค์ความรู ้
TGW needs with safety and wellbeing.
ประเด็น

1

ประเด็น

Sustainable Financing

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และระยะ
2017-2021 Key Achievements
Key Challenges
ยาว Concrete Actions
ดูแลรักษา เกิดขึน้ เพื่อใช้พฒ
ั นาระบบ
ทัศนคติของแพทย์พยาบาลที่มีตอ่
Advocate to TGW specific service, which
การบริการ
TGW
TGW can access to healthcare, reasonable
6. Getting more TGW researches and 4. In treatment processes, lack of
cost, and cost standard setting for TGW in
academic works, which related to
TGW access to treatment in
Thailand. Also, promote TGW reproductive
prevention, treatment, care and
government sector. Because the
healthcare to citizens welfare services in
support for services development.
government service system based
Thailand or the government’s health
on 2 genders, gender marker,
insurance.
TGW’s knowledge, healthcare
3. สนับสนุน ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานองค์กร
provider’s attitude.
ภาคประชาสังคมให้เกิดรูปแบบในการบริการโดย
ชุมชน KPLHS ให้มากขึน้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่
กลุม่ TGW ทั่วประเทศ
4. Support, promote, and approve standard of
CBOs to setup more KPLHSs in Thailand for
alternative TGW’s healthcare access.
1. มี Domestic funding ที่เข้ามา
1. เนื่องจากงบประมาณได้บรู ณาการไป 1. งบประมาณภายในประเทศมีความยั่งยืนกว่า
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน (สปสช)
กับกลุม่ ประชากรอื่น จึงไม่เห็นความ
งบประมาณนอกประเทศและต้องครอบคลุมทุก
2. Supported from domestic funding
ชัดเจนของกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวกับ
องค์กรทัง้ องค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
(NHSO)
ความต้องการของ TGW
2. Domestic funding is more sustainable than
3. มีงบประมาณในการพัฒนา KPLHS ที่ 2. Due to, budget collaborated with
outsource funding. Domestic funding must
เป็ นทุนจากต่างประเทศเพื่อสร้างความ
another key populations. It is no
coverall to small scale and large scale of
เข้มแข็งให้กบั คนทํางาน
specific funding for specific
CBOs.
2

ประเด็น

Stigma and Discrimination and
Human Rights

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
ความท้าทายสําคัญ
2017-2021 Key Achievements
Key Challenges
4. Provided budgets for KPLHS
intervention to TGW.
development which are out3. ภาครัฐยังมีการทํางานกับ TGW ไม่
source budgets for capacity
เพียงพอโดยเฉพาะองค์กรชุมชน
building to KPLHS’s staffs
KPLHS เพื่อเป็ นทางเลือกให้กลุม่
TGW
4. Not enough to collaboration
between KPLHS and government
sector for alternative service for
TGW.
5. งบประมาณไม่ได้แจกจ่ายไปใน
องค์กรขนาดเล็กจึงทําให้คนทํางานไม่
มีศกั ยภาพมากพอหรือไม่มีการเติบโต
6. Budget not through to small
scale’s organizations, which
effected to low performance or
non-developed.
1. มีหลักสูตรอบรมที่พยายามทําเรือ่ งการ 1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดการตีตรา
ลดกาตีตราและเลือกปฏิบตั ิในกลุม่
และเลือกปฏิบตั ิ น้อยเนื่องจาก
TGW
งบประมาณน้อย
2. We have S&D training in TGW
2. Too few S&D interventions due to
3. มีกลไกและเครือ่ งมือในการพยายาม
limited budget.
3

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และระยะ
ยาว Concrete Actions
3. เพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะของ
กลุม่ TGW โดยแยกให้เห็นออกมาชัดเจน
โดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวกับการลดการตี
ตราและเลือกปฏิบตั ิ เพราะ TGW เป็ นกลุม่ ที่ถกู
ละเมิดและเลือกปฏิบตั ิมากที่สดุ เนื่องจากการมี
อัตลักษณ์ท่ีชดั เ้ จน
4. Increasing more of TGW specific
interventions, which separate from overall
budget. Especially, stigma and
discrimination issue because TGW is the
most violated and discriminated due to
obviously identity.

1. มีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
นําไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชน
2. We should have effectively data collection,
data analysis, and data applying to engage
with community.

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
ความท้าทายสําคัญ
2017-2021 Key Achievements
Key Challenges
ในการลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิใน 3. การลดคุณค่าในตัวเอง การตีตรา
กลุม่ TGW
ภายในของ TGW ยังเป็ นอุปสรรคใน
4. We have mechanism and tools
การเข้าถึงเรือ่ งนี ้
related to S&D in TGW
4. Self-devalue and self-stigma in
TGW is main issue for reduce
S&D.
5. กลุม่ TGW ที่เป็ นแรงงานข้ามชาติมี
ความลึกของปั ญหาที่ทบั ซ้อนในส่วน
ของการตีตราตนเองและการถูกกีดกัน
อันเนื่องมาจากเชือ้ ชาติ จึงทําให้เป็ น
ความท้าทายในการนําเข้าสู่
กระบวนการ RRTTPR
6. TGW migration has complex
issues in part of self-stigma, and
discourage due to nationality. So,
it is a challenge to access to
RRTTPR cascade.
7. สื่อในการสร้างความเข้าใจในเรือ่ ง
S&D ในกลุม่ TGW ยังมีไม่เพียงพอ
8. Not enough to raise awareness
media of S&D among TGW.
4

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และระยะ
ยาว Concrete Actions
3. มีแผนงาน S&D เฉพาะของกลุม่ TGW และมี
งบประมาณรองรับ
4. Engaging more specific TGW S&D
workplan and cover of budget.
5. ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของ
รัฐจะต้องไม่อิงระบบสองเพศ และมีความ
อ่อนไหวต่อเพศสภาพและเพศวิถี TGW
6. Should develop and remodel of service
systems. Government service system
should not based on 2 genders and should
be sensitivity to diverse genders and
sexualities.

ประเด็น
Coordination and
Decentralization

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี
2017-2021 Key Achievements
1. มีเครือข่าย TGW ที่ทาํ งานอย่าง
ใกล้ชิดแต่เป็ นเครือข่ายที่เป็ นการ
ทํางานโดยรวม
2. We have a closely TGW’s overall
network.
3. มีตวั แทนของ TGW อยูใ่ น CCM, PC
อย่างชัดเจน
4. We have a representative from
TGW to CCM and PC.

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และระยะ
Key Challenges
ยาว Concrete Actions
1. ขาดความต่อเนื่องในการประสานงาน 1. การสร้างพืน้ ที่ในการมีสว่ นร่วมและเพิ่มขีด
ทางเรือ่ งข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความสามารถในการทําให้คนข้ามเพศได้มี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนําข้อมูลไป
ศักยภาพในการเป็ นผูน้ าํ และมีบทบาทในการ
ใช้รว่ มกัน ระหว่างองค์กรชุมชนและ
ออกแบบนโยบายและสะท้อนเสียงของชุมชนใน
ภาครัฐในระดับท้องถิ่น
การทํางานการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศให้เกิด
2. Lack of continuing coordinating
เป็ นรูปธรรม
about data, data exchanged,
2. To generate spaces for engagement and
data analysis, and data applying
capacity building to TGW for enhance
between CBOs and government
leadership performance, policy advocacy
sector in local level.
plan, and reflection from community’s voice
for ending AIDs in country level.
3. ประสานการร่วมมือกับเครือข่ายความ
หลากหลายทางเพศอื่นๆ มากขึน้ ในการบูรณา
การเพื่อแก้ไขปั ญหาร่วมกันเช่น เครือข่าย TGM,
Intersex, Non Binary และ KP อื่นๆ
4. Coordinating with another gender diverse
people networks more, which integrate to
solve issues such as TGM network,
Intersex, Non binary, and another key
population networks.
5

6

สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่าย PWID
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
สรุ ป เนือ้ หาสําคัญทีจ่ ะนําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญในการจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ ___25 ตุล าคม 65____
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ค วามเห็น ___ 11_____ท่าน : ผู้ใ ช้ส ารเสพติด ด้วยวิธ ีฉ ีด (PWID)
ประเด็น
ความต่อเนื่องและรอบด้านใน
การป้องกัน ดูแล รักษา และ
สนับสนุน
Continuum and
Comprehensive Prevention,
Care, Treatment and Support

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements
1. สามารถเข้าถึงได้มากขึน้ ตัง้ แต่มี
โครงการผูใ้ ช้ยามา เช่น เยาวชน
MSM โดยใช้วิธีการใหม่
2. การตรวจสูงกว่าที่เคยส่งต่อมา โดย
การใช้ Reach online
3. มีวิธีการ Test ใหม่โดยการ
ดําเนินงานโดยชุมชน C-Free OFT
ให้คาํ ปรึกษา-ตรวจ-อ่านผลทาง
ออนไลน์
4. การนําแนวทางลดอันตรายจากยา
เสพติดโดยเน้นการป้องกันด้วยชุด
อุปกรณ์สะอาด ผ่านกลไกอาสาสมัคร

1.

2.

3.
4.

5.
6.

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสัน้ และ
Key Challenges
ระยะยาว Concrete Actions
CHW เจ้าหน้าที่มีใบรับรองแต่ยงั ต้อง 1. เสนอ สธ. ให้แก้ไขระเบียบกระทรวงฯ
อ่านผลได้เองโดยไม่ตอ้ งมีเจ้าหน้า
เจ้าหน้าที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับ 3
ที่มาควบคุม
และ 4) พ.ศ. 2562 ให้ผผู้ ่าน CHW
ลดข้อจํากัดด้านกฎหมายในการ
สามารถทําได้ตลอดกระบวนการ
เข้าถึงกลุม่ ประชากรใหม่และการ
2. เสนอให้ สธ. มท. ในพืน้ ที่ ออกบัตร
กระจายอุปกรณ์ปอ้ งกัน
คนทํางาน หรือรับรองหน่วยงาน/องค์กรที่
การเพิ่มการเข้าถึงเยาวชน และผูห้ ญิง
ทํางานในพืน้ ที่
การทํางานกับกลุม่ ประชากรที่มีความ 3. นําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการมา
พฤติกรรมเสี่ยงสูงที่จะเปลี่ยนวิธีใช้มา
วิเคราะห์เพื่อกําหนดและปรับทิศทางการ
เป็ นวิธีฉีด
ทํางาน เข้าถึง ตรวจ ป้องกัน และติดตาม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน
4. เพิ่ม Seed เยาวชน ผูห้ ญิง
ขยายพืน้ ที่และเพิ่มบริการที่
5. การทํางานประสานและหาแนวทางการ
1

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements
และแกนนําในชุมชน

7.

ความยั่งยืนด้านการจัดการ
การเงิน
Sustainable Financing

สปสช. จัดสรรงบประมาณการทํางาน

1.

2.

การตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ
และสิทธิมนุษยชน

1.
2.

เกิดประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2564
กําลังมีการพัฒนาหลักสูตรการลดการ

1.

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
ครอบคลุมความต้องการของ
ผูร้ บั บริการในการบริการ C-Free ใน
แต่ละกลุม่ ประชากร
การขึน้ ทะเบียนศูนย์คดั กรอง ศูนย์
ฟื ้ นฟู และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
ตามประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2564

สปสช. สนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอสําหรับการทํางาน และ
อุปกรณ์ปอ้ งกัน
แหล่งทุนอื่นในประเทศนอกเหนือจาก
สปสช.

ผูใ้ ช้ยามีสิทธิเลือกรับบริการบําบัด
ฟื ้ นฟู ตามประมวลกฎหมาย
2

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions
ทํางานข้ามข่ายกับกลุม่ ประชากรที่มีความ
พฤติกรรมเสี่ยงสูง เช่น MSM TG SW
แรงงาน
6. สธ. รับรองรู ปแบบการบริการ C-Free เป็ น
บริการร่วม
7. สธ. ศึกษารู ปแบบการทํางานลดอันตราย
จากยาเสพติดภาคประชาชน และนําไปใช้
เป็ นแนวทางการทํางานตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
1. สปสช.เพิ่มงบประมาณในกลุม
่ ผูใ้ ช้ยาและ
ขยายเป้าหมายสูก่ ลุม่ ผูใ้ ช้ยาที่มีความเสี่ยง
ในการเปลี่ยนมาฉีด
2. ปรับหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนหน่วย
ให้บริการร่วม
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทํางานด้านยา
เสพติดภาคของภาครัฐให้การสนับสนุน
งบประมาณการทํางานแก่ภาคชุมชน
1.

สธ. ต้องออกแนวทางปฎิบตั ิในการนําการ
ลดอันตรายจากยาเสพติดมาเป็ นทางเลือก

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements
ตีตราตนเองในผูใ้ ช้ยาเสพติด โดย
FAR ร่วมกับ TDN

ประเด็น
Stigma and Discrimination
and Human Rights

การประสานงานและการกระจาย
(อํานาจ)
Coordination and
Decentralization

1.

2.

เกิดการขยายบริการเมทาโดนในชุมชน
โดยการร่วมให้บริการกับผูใ้ ห้บริการรัฐ
ให้เจ้าหน้าที่ภาคชุมชนสามารถจ่ายเม
ทาโดนในชุมชนได้เอง โดยการฝึ กอบรม
จากภาครัฐ
เจ้าหน้าที่ในโครงการมีบตั รสามารถให้
คําปรึกษา และตรวจเอชไอวีได้(CHW)

2.

1.
2.

ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
Key Challenges
ระยะยาว Concrete Actions
แก้กฎหมายโดยยกเลิกโทษทางอาญา
สําหรับผูใ้ ช้ยา
2. ให้มีกฎหมายยาเสพติดภาคประชาชน เพื่อ
จะลดทอนความผิดทางอาญาของผูเ้ สพ/ผู้
ครอบครองเพื่อเสพ
มีการใช้ยาตัวใหม่ในการรักษา เช่น
1. เสนอ กรมแพทย์ ให้แก้ไขแนวทางการ
บรูฟิโนฟิ น
ให้บริการเมทาโดน
การดําเนินงานลดอันตรายตาม
2. สนับสนุนการขึน้ ทะเบียนเป็ นหน่วยบริการ
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.
Harm Reduction ขององค์กรชุมชน และ
2564
มีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ

3

สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่ายประชากรข้ามชาติ
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ 23 ตุล าคม พ.ศ. 2565
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ค วามเห็น 18 ท่าน : เครือ ข่ายประชากรข้ามชาติ
ประเด็น
Continuum and Comprehensive
Prevention, Care, Treatment and
Support

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements
1. แรงงานข้ามชาติเข้าถึงความรูแ้ ละ
ถุงยางอนามัยได้มากขึน้ ผ่านโครงการ
กองทุนโลก และสามารถเข้าการตรวจ
คัดกรอง HIV เชิงรุกได้มากขึน้ จากการ
ตรวจ OFT มีระบบการตรวจเชิงรุกที่ดี
เข้าถึงชุมชนได้
2. มีแนวทางและช่องทางการเข้าถึงยา
ต้านไวรัสมากขึน้ สําหรับแรงงานข้าม
ชาติ
3. อาสาสมัครและพนักงานสาธารณสุข
ต่างชาติสามารถขึน้ ทะเบียนองค์กร
ชุมชนเพื่อประกันคุณภาพการ

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
1. การเข้าถึงยาต้านไวรัสสําหรับ
แรงงานที่ไม่มีเอกสารยังไม่
เพียงพอและไม่ครอบคลุม ทัง้ นี ้
แรงงานที่ไม่มีเอกสารจะเข้าถึงยา
ต้านไวรัสฟรีได้เฉพาะยาต้านสูตร
ที่กระทรวงกําหนดเท่านัน้
2. แรงงานที่มีประกันสังคม/ประกัน
สุขภาพยังคงต้องจ่ายค่ายาต้าน
ไวรัส ค่าตรวจ ที่โรงพยาบาล ซึง
ยังมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทาํ ให้
แรงงานไม่สามารถเข้าถึงการ
ตรวจ การรักษาที่ฟรีได้
1

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะ
สั้น และระยะยาว Concrete Actions
1. ควรมีรูปแบบการให้ยาต้านไวรัสที่
ครอบคลุม และเพียงพอ ยาต้าน
สํารอง การบริหารจัดการยาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
2. พัฒนาช่องทางการส่งยาผ่าน
ไปรษณีย ์ และการให้บริการผ่าน
ออนไลน์
3. มีช่องทางให้แรงงานสามารถต่อสิทธิ
ประกันได้เอง รวมถึงมีช่องทางการ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมและ
ร้องเรียนให้กบั แรงงานข้ามชาติ
4. กระทรวงสาธารณสุขควรขายบัตร

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements
ให้บริการ
4. แรงงานเข้าถึงการประเมินความเสี่ยง
ด้วยตัวเองมากขึน้ ในช่องทางออนไลน์

3.

4.

5.

6.

7.

2

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
การซือ้ บัตรประกันสุขภาพยังมี
เงื่อนไข ผูกกับการทํางาน ทําให้
แรงงานที่ตอ้ งการซือ้ บัตรประกัน
สุขภาพแต่ไม่มีนายจ้างไม่
สามารถซือ้ ได้
ความไม่ตอ่ เนื่องของประกัน
สุขภาพและประกันสังคม
เนื่องจากนายจ้างไม่สง่ เงินเข้า
กองทุนประกันสังคม
ขาดการส่งต่อข้อมูลในการ
ติดตามแรงงานที่ออกจาก
เรือนจําที่ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ
ระบบการรักษา ยังพบว่ามีนโย
บายที่แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
(ไม่มี same day result ไม่มี
same day ART)
อาสาสมัครที่มีใบรับรองจากกอง
โรคเอดส์ ยังไม่สามารถจัดบริการ
เองได้

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะ
สั้น และระยะยาว Concrete Actions
ประกันสุขภาพแบบไม่มีเงื่อนไข และ
ใช้สิทธิได้แบบไร้รอยต่อของ
โรงพยาบาล (มติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ มติ 14.2) เนื่องจากแรงงาน
บางส่วนมีประกันสุขภาพ แต่อยู่
อาศัยในพืน้ ที่รอยต่ออําเภอ การ
เดินทางมาใช้ตามสิทธิ์ทาํ ได้ยาก
ควรไปใช้บริการโรงพยาบาลไหนก็ได้
ที่อยูภ่ ายใต้บตั รประกันสุขภาพ
5. การทํางานร่วมกันระหว่างผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องระหว่างกรมราชทัณฑ์
โรงพยาบาล และภาคประชาสังคม
6. ระบบการรักษาที่เป็ นไปในทาง
เดียวกันทัง้ ประเทศ
7. เพิ่มช่องทางสนับสนุนยาต้านไวรัส
ผ่านชายแดนสําหรับแรงงานที่ไม่มี
เอกสาร
8. กลไกทางการสําหรับระบบส่งต่อ
ระหว่างประเทศที่เป็ นทางการและ

ประเด็น

Sustainable Financing

Stigma and Discrimination and
Human Rights

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
8. การขาดช่วงของการพัฒนา
ศักยภาพ อสต.
9. ข้อจํากัดของช่องทางการสื่อสาร
กับแรงงานในวงกว้าง
10. การตรวจเอชไอวียงั ไม่ฟรีสาํ หรับ
ทุกคน แม้แต่สิทธิประกันสังคม
หากแพทย์ไม่ส่งั ตรวจต้องจ่ายเงิน
เอง
1. ยังไม่มีงบประมาณภายในประเทศ
สนับสนุนการทํางานด้านเอดส์กบั
กลุม่ ประชากรข้ามชาติ
2. ภาคประชาสังคมไม่สามารถรับ
งบประมาณจากภาครัฐได้แม้จะ
ผ่านมาตรฐานต่าง ๆ
1. มีช่องทางการร้องเรียนเรือ่ งการตีตรา 1. ช่องทางการร้องเรียนยังคงไม่มีการ
และเลือกปฏิบตั ิ แต่แรงงานข้ามชาติ
เชื่อมต่อระหว่างผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง จึงยัง
ยังเข้าถึงได้นอ้ ย
มีความคลุมเครือในเรือ่ งบทบาท
2. บางพืน้ ที่มีกลไกการทํางานในจังหวัด
ของภาคประชาสังคมในบาง
ในการขับเคลื่อนคุม้ ครองในระดับพืน้ ที่
จังหวัด เนื่องจากกลไกการทํางาน
3

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะ
สั้น และระยะยาว Concrete Actions
ดําเนินการประสานความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง
9. ความชัดเจน ของอาสาสมัครที่ผ่าน
CHW และ CBO accreditation
10. สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมี
ความต่อเนื่องในการทํางานกับ
แรงงานที่ไม่มีเอกสาร
1. งบประมาณ (ภาครัฐ) สนับสนุนภาค
ประชาสังคมที่ครอบคลุมชุดบริการ
RRTTPR

1. การประสานงานและสื่อสารกับ
นายจ้าง มีโครงการที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความเข้าใจ ลดการตีตรา
และเลือกปฏิบตั ิ
2. ประสานงานหน่วยบริการและ

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ความท้าทายสําคัญ
แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะ
ปี 2017-2021 Key Achievements
Key Challenges
สั้น และระยะยาว Concrete Actions
ที่ชดั เจน
ในจังหวัดในการขับเคลื่อนไม่มีทกุ
นายจ้างเข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์
3. FAR มีการวางแผนสํารวจ S&D ในแต่
จังหวัด
การให้ความรูใ้ ห้คาํ ปรึกษา
ละพืน้ ที่นาํ ร่อง
2. ความเข้าใจของนายจ้างที่มีตอ่ โรค
กลุม่ เป้าหมายเข้าใจเรือ่ งสิทธิ
ทัง้ HIV และ วัณโรค แต่ปัจจุบนั
3. มีส่อื ที่สามารถเข้าถึงและถ่ายทอดไป
มองว่าวัณโรคมี S&D ที่รุนแรง
ยังแรงงานข้ามชาติได้มากขึน้
กว่า)
3. อุปสรรคด้านภาษาของแรงงาน ทํา
ให้ไม่สามารถเข้าถึง/เข้าใจระบบ
การร้องเรียนและสื่อ
4. บางโรงพยาบาลคิดค่ารักษา
แรงงานข้ามชาติแพงกว่าคนไทย
เพราะมองว่าเป็ นคนต่างชาติ
5. การสร้างความเข้าใจหน่วยบริการ
และนายจ้างเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ิ
เรือ่ งสิทธิกลุม่ เป้าหมายและการ
สร้างความความเข้าใจ
กลุม่ เป้าหมายเรือ่ งการตีตรา

4

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ความท้าทายสําคัญ
ปี 2017-2021 Key Achievements
Key Challenges
Coordination and Decentraliztion
1. ภาคประชาสังคมเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1. งบประมาณในส่วนของการ
(เน้นไปที่ รพ.สต.ออกนอกระบบไปอยูก่ บั
ในด้านนโยบายได้มากขึน้
ส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
อปท.)
2. มีการเชื่อมโยง DIC มีระบบพี่เลีย้ ง
ของรพ.สต.มีความล่าช้าในการ
ระบบการส่งต่อ รพสต.
ปฏิบตั ิงาน
2. นโยบายพืน้ ที่และส่วนกลางไม่ไป
ด้วยกัน แม้มีนโยบายที่สนับสนุน
การเข้าถึงยา การรักษาได้ แต่ไม่
เป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ
3. การขาดช่วงของการเชื่อมโยง
บริการ DIC มีระบบพี่เลีย้ ง ระบบ
การส่งต่อ รพสต.
4. แรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีเอกสาร
ยังคงเป็ นประเด็นสําคัญสําหรับ
อปท. และหลายๆ หน่วยงานที่
CSO ประสานงานด้วย
ประเด็น
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แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะ
สั้น และระยะยาว Concrete Actions
1. ส่วนกลางควรมีระบบการกระจาย
งบประมาณ วิธีการที่ครอบคลุม
และชัดเจน มีการสื่อสารที่ครอง
คลุมและติดตามนโยบาย
2. ควรมีแนวทาง วิธีการ มาตรการจาก
ส่วนกลางที่ให้อปท.สนใจใช้
งบประมาณ อปท. สําหรับกลุม่
แรงงานข้ามชาติมากขึน้

สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่ายด้าน S&D และ HR
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ยวชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ 22 ตุล าคม 2565
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ค วามเห็น 16 ท่าน : ในกลุ่ม คนทํางานในประเด็น S&D และสิท ธิม นุษยชนด้านเอดส์
1. แนวคิด หลัก การยุติปัญหาเอดส์เชื่อมโยงกับเรือ่ งของสิทธิมนุษยชน คือการเคารพศักดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์ ไม่ตดั สิน ตีตรา เหมารวม ถ้าเราใช้หลักการนีใ้ นการสร้างความเข้าใจและการดําเนินงาน ก็จะเห็นว่าเราต้องทําให้คน.... เข้าถึงการตรวจ
โดยไม่ตอ้ งกลัวกังวลอะไร เข้าถึงการรักษาโดยไม่มีอปุ สรรคใดใด เข้าถึงการป้องกันที่สอดคล้องตามวิถีชีวิต และสามารถใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้โดยไม่ถกู กีดกันทัง้ ในการเรียน การทํางาน การอยูร่ ว่ มในชุมชน รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ และ
ที่สาํ คัญคือไม่รูส้ กึ ว่าเอชไอวีทาํ ให้ตนเองแตกต่างหรือด้อยค่ากว่าคนอื่น
2. กระบวนการสําคัญในการดําเนิน งานเพือ่ ลดการตีต ราและขจัด การเลือ กปฏิบ ตั ิ เราต้องชีใ้ ห้เห็นว่าประเด็น S&D อยูต่ รงไหน เชื่อมโยง/เข้ามาช่วยเรือ่ งของการตรวจเอชไอวี การป้องกัน หรือ การรักษาอย่างไร (ทําให้เห็นทัง้ เชิงแนวคิด
ยุทธศาสตร์ และปฏิบตั ิการ) ยกระดับว่าเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและ S&D เป็ นร่มใหญ่ (การเคารพความเป็ นมนุษย์) ไม่วา่ เขาจะเป็ นโรคอะไร จะทําให้ RRTTPR ทุกตัวสําเร็จด้วย จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรือ่ งอื่นและชีใ้ ห้เห็นว่าหนึง่ ในความ
ท้าทายของทุกกลุม่ เครือข่ายก็อยูภ่ ายใต้ขอ้ ความหรือข้อเสนอด้านสิทธิมนุษยชนและ S&D ที่เราเขียนอยูแ่ ล้ว
ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี 20172021
Key Achievements
Continuum and Comprehensive Prevention,
1. การสํารวจและเพิ่มศักยภาพองค์กรชุมชนที่
Care, Treatment and Support ความต่อเนื่องและ
ให้บริการ KPLHS แก่กลุม่ ประชากรหลักอย่าง
ความครอบคลุม สําหรับการทํางานด้านการป้องกัน
ปราศจาก S&D
ดูแล รักษาและสนับสนุน
ประเด็น

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสัน้ และระยะยาว
Concrete Actions

1. วาทกรรมว่า S&D เป็ นประเด็นตัดขวาง แต่ยงั
1. การทําให้เห็นว่าเรือ่ งของ S&D เชื่อมโยงในลักษณะที่เป็ นรากเหง้าของ
มองแบบแยกส่วนหรือยังมองไม่เห็น ว่า S&D อยู่
อุปสรรคในการเข้าถึงการตรวจ การรักษา รวมถึงการป้องกัน ทัง้ HIV
ตรงไหนในกระบวนการ RRTTPR
STI HCV TB
2. การจัดการ S&D อย่างเป็ นรูปธรรมจะต้องถูกทําให้เห็นเชื่อมโยงกับ
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของกระบวนการ RRTTTPR และ/หรือ 95-95-95
เป็ นไปอย่างครบถ้วนทุกตัว เช่น การวัดการลดลงของสัดส่วนผูม้ ี
ประสบการณ์ S&D ในการเข้าถึงการตรวจเอชไอวี ให้สอดคล้องไปกับ
สัดส่วนของกลุม่ ประชากรที่ได้รบั การตรวจเอชไอวี การวัดการลดลงของ
self-stigma ในผูต้ ิดเชือ้ ให้สอดคล้องไปกับสัดส่วนการเริม่ same-day
ART หรือการเข้าถึงการตรวจ viral load
3. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคูม่ ือการให้บริการ RRTTPR โดยองค์กร
ชุมชนแบบปราศจาก S&D (ที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ)
4. การจัดบริการแบบ people-centered ซึง่ รวมบริการตาม priority ของ
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ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี 20172021
Key Achievements

ประเด็น

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสัน้ และระยะยาว
Concrete Actions
คนที่มีบริบทแตกต่างกันไป (เพศ อาชีพ อายุ เชือ้ ชาติ ฯลฯ) ไว้ในที่
เดียวกัน (แบบ integrated HIV/hepatitis/STI/TB/mental health ตาม
global strategies) ทัง้ ในสถานบริการของภาครัฐและภาคชุมชน โดย
คํานึงถึงทัง้ clinical outcomes ทัง้ ทางกายและใจ และ quality of life
outcomes ที่ครอบคลุมถึง aging populations

1. งบประมาณด้าน S&D มีนอ้ ยเมื่อเทียบกับ
งบประมาณด้านอื่นๆ ทัง้ ที่ถกู บอกว่าเป็ นงานที่
สําคัญที่สดุ และยากมากที่สดุ เวลาที่พิจารณา
งบประมาณก็มกั จะถูกจัดลําดับเอาไว้ทา้ ยๆ
2. ในส่วนของภาครัฐที่มีงบประมาณก็จะ
ดําเนินงานตามแผนที่พฒ
ั นาขึน้ ขาดการ
เชื่อมโยงหรือมองเป็ นองค์รวมกับภาคประชา
สังคมที่ดาํ เนินการอยู่
3. ภาคประชาสังคม บางที่ก็ยงั ทํางานตามแหล่ง
งบประมาณ แต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงกับองค์กรที่
ผลักดัน ประเด็น S&D เนื่องจากไม่ใช่งานหลัก
สุดท้ายก็จะกลับไปเจอปั ญหาแบบเดิมว่า การตี
ตราและเลือกปฏิบตั ิก็จะยังคงอยูถ่ าวร
มีแผนยุติปัญหาเอดส์ท่ีระบุชดั เจนว่า S&D คือกล 1. ผูป้ ฏิบตั ิงานภาครัฐที่เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของ
ยุทธ์สาํ คัญในการยุติปัญหาเอดส์
ประเทศไม่เข้าใจประเด็นสิทธิมนุษยชน ทํางาน
มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ น
ตามที่ได้รบั มอบหมายให้เสร็จไปตามแผนและ
เอดส์ท่ีเป็ นกลไกทางนโยบายในการขับเคลื่อนเรือ่ ง
งบประมาณที่ตงั้ ไว้ แต่ไม่ได้ลกึ ซึง้ กับเรือ่ งเหล่านี ้
S&D
จริงๆ ทําให้ภาคประชาสังคมก็ทาํ งานไป รัฐก็ทาํ
มีแผนปฏิบตั ิการที่มีงบประมาณกํากับใน 6
ไป แล้วไม่เชื่อมโยงกันทัง้ ที่เป็ นเรือ่ งเดียวกัน มี
Setting
เป้าหมายเดียวกัน
มีมาตรการและเครืองมือในการดําเนินงานเพื่อลด 2. การทําให้เห็นความเชื่อมโยงว่า S&D อยูต่ รงไหน
การตีตราและขจัดการเลือกปฏิบตั ิ อาทิเช่น 1. ชุด
ชัดๆ ร่วมกัน ในบริการแบบรอบด้านทัง้ เรือ่ งการ

Sustainable Financing : ความยั่งยืนด้าน
งบประมาณ

ยังไม่มี

1. ต้องลงทุนงบประมาณด้าน S&D ทัง้ งบภายในประเทศและต่างประเทศ
เพราะ สิทธิมนุษยชน – สิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ และ S&D คือรากของ
ปรากฏการณ์ และเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการยุติปัญหาเอดส์ เพราะถ้า
เปลี่ยน Mindset ได้ ก็จะเปลี่ยน Action ของผูค้ นทัง้ ในระดับปั จเจกและ
ระดับนโยบาย
2. หน่วยงานในประเทศต้องตัง้ งบประมาณในส่วนนีร้ ว่ มกัน (ตามแผนที่มี
งบประมาณกํากับ) ในหน่วยงานของตนเอง
4. 3.หน่วยงานรัฐต้องประสานแผนและคิดออกแบบการดําเนินงานร่วมกัน
กับหน่วยงานภาคประชาสังคมต่างๆ ที่ดาํ เนินงาน S&D โดยมองให้เห็น
เป็ นองค์รวมว่าจะทําอะไรไปเพื่ออะไร มีการแบ่งบทบาทการทํางานกัน
อย่างชัดเจนและให้การเคารพกัน

Stigma and Discrimination and Human Rights

1.

ส่ว นที่ 1 เรื่อ งของโครงสร้าง รวมถึงกฎหมาย นโยบายทีไ่ ม่เ อือ้ และ
เป็ นอุป สรรค
1.1. การผลักดันเรือ่ งกฎหมายและนโยบาย อาทิ กฎหมายขจัดการเลือก
ปฏิบตั ิตอ่ บุคคล และกฎหมาย นโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงกับ
ความเป็ นกลุม่ ประชากร เช่น กฎหมายยาเสพติดภาคประชาชน (การ
ยกเลิกโทษทางอาญากับผูเ้ สพ) มาตรการลดอันตราย (Harm
Reduction) พรบ. ปรามการค้าประเวณี ฯลฯ

2.

3.
4.
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ส่ว นที่ 2 บริก ารสุข ภาพ- RRTTPR
2.1 การดําเนินงานที่ชีใ้ ห้เห็นความเชื่อมโยงว่า การจัดการด้าน S&D อยู่

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี 2017ความท้าทายสําคัญ
2021
Key Challenges
Key Achievements
การดําเนินงาน 3x4 ในหน่วยบริการสุขภาพ (ทัง้
ตรวจ ป้องกัน ดูแล รักษา / RRTTPR/U1-U2
Off line และ Online) 2.การลดการตีตราตนเอง
และอยูใ่ นทุกกลุม่ ประชากร/ทุกเครือข่าย
(SRP) 3.กลไกส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์ 3. ยังไม่ได้นาํ ข้อมูลที่ได้เรือ่ ง S&D ในทุก Platform
(CRS)
มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานที่ชดั เจน
4. ไม่ได้มองเรือ่ งการให้การช่วยเหลือการละเมิด
สิทธิดา้ นเอดส์หรือ CRS เป็ นภาพรวม คือยังมอง
ว่าแค่มีกลไกในระดับจังหวัดก็สามารถช่วยเหลือ
เคสได้แล้ว แต่ในความเป็ นจริงคือต้องมี
องค์ประกอบของทีมให้การช่วยเหลือ มี
งบประมาณในการลงมือดําเนินการช่วยเหลือ มี
การพัฒนาศักยภาพ (การมองแบบนีท้ าํ ให้การ
ตัง้ งบประมาณไม่ครอบคลุม และ CRS ไม่เป็ น
จริง)
5. ยังไม่มีการวัดผลที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและพืน้ ที่
6. การทํางานกับสาธารณะยังทําได้นอ้ ยมาก
7. งบประมาณในการดําเนินงานน้อย และส่วน
ใหญ่เป็ นงบจากต่างประเทศ
8. ขาดกลยุทธ์การดําเนินงานที่ชดั เจนในการ
ทํางานกับสถานประกอบการ สถานศึกษา
9. ยังมีการเลือกปฏิบตั ิใน Setting อื่นๆ เช่นการ
บังคับตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีในการเรียน
และการทํางาน
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แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสัน้ และระยะยาว
Concrete Actions
ตรงไหนในบริการแบบรอบด้านทัง้ เรือ่ งการตรวจ การป้องกัน และการ
ดูแล รักษา / RRTTPR/U1-U2 และจะทําให้เกิดผลต่อตัวชีว้ ดั ใดของ
RRTTPR ของประเทศ และ/หรือ 95-95-95 ของ UNAIDS
2.2 การสร้างฐานกําลังบุคลากรสุขภาพที่มีความเข้าใจการให้บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ (humanized healthcare) เพื่อปฏิบตั ิระบบ
สุขภาพให้ปราศจาก S&D
ส่ว นที่ 3 การดําเนิน งานใน Setting และบริบ ทอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ ง
3.1 สนับสนุนการดําเนินงานลดการตีตราใน Setting อื่นๆ (ตามแผน
ปฏิบตั ิการที่มีงบประมาณกํากับ) เช่น สถานศึกษา ที่ทาํ งาน เชื่อมโยง
กับเรือ่ งธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยการพัฒนากลยุทธ์ท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมเป็ นไปได้จริงกับ Setting นัน้ ๆ
ส่ว นที่ 4 การทําความเข้าใจกับ คนในสังคมและการสื่อ สารสาธารณะ
4.1. เปลี่ยน Content ในการสื่อสารสาธารณะเช่น
 ชูเรือ่ งพืน้ ฐานการป้องกันสิทธิมนุษยชนสําหรับสังคมไทย - มุง่
ปรับเปลี่ยน Mindset เรือ่ งการเคารพความเป็ นมนุษย์
 สื่อสารเรือ่ ง U=U ที่เชื่อมโยงกับเรือ่ งของช่องทางการติดต่อ บวกก็ดี
ลบก็ดี สุขภาวะทางเพศ การไม่ตีตราตนเอง
 เน้นการสื่อสารที่ไม่เหมารวม เช่น ชีใ้ ห้เห็นว่าการกําหนดให้มีกลุม่
ประชากรหลักคือเพื่อเข้าถึงเขาให้เขาประเมินความเสี่ยงและเข้าถึง
การตรวจได้ (แต่หลักๆ คือชูเรือ่ งพฤติกรรมเสี่ยง)
ส่ว นที่ 5 กลไกส่งเสริม และคุ้ม ครองสิท ธิด ้านเอดส์
5.1 การสนับสนุนบทบาทของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุม
้ ครองสิทธิ
ด้านเอดส์ให้เป็ นกลไกสําคัญในเชิงนโยบาย รวมทัง้ การมีงบประมาณที่
เพียงพอในการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีงบประมาณสําหรับ
การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามกํากับแผนที่มีงบประมาณ
กํากับให้เป็ นจริง

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี 20172021
Key Achievements

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสัน้ และระยะยาว
Concrete Actions

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges
5.2

5.3

การสนับสนุนให้เกิดกลไกและระบบส่งเสริมปกป้องคุม้ ครองสิทธิ (CRS)
ที่เน้นเรือ่ งร้องเรียนการเข้าถึงบริการตาม RRTTPR โดยผูต้ ิดเชือ้ และ
กลุม่ ประชากรหลัก ตามเป้าหมาย 10 ที่สองของ UNAIDS รวมถึงเน้น
เรือ่ งร้องเรียนในประเด็นการใช้ชีวิตอื่น เช่น การทํางาน การเรียน และ
ต้องมองให้เห็นองค์ประกอบทัง้ หมดของ CRS ทัง้ การพัฒนาให้เกิด
กลไกจังหวัด การมีทีมรับเรือ่ ง การมีระบบร้องเรียน และมีงบประมาณ
ในการปฏิบตั ิการและการประชาสัมพันธ์
การพัฒนาแนวทางของประเทศให้มีบริการด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ให้การช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดสิทธิอยูใ่ นหน่วยบริการทัง้ ของภาคประชา
สังคม (CHW/KPLHS) และภาครัฐ และมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เกิดทักษะและแนวปฏิบตั ิ ในการจัดบริการคัดกรองทัง้ เชิงรุกและ
เชิงรับ การให้คาํ ปรึกษาและให้การช่วยเหลือการถูกละเมิดสิทธิ/ถูกเลือก
ปฏิบตั ิ โดยเชื่อมเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบ CRS ที่สามารถวัดได้ ถูก
ประเมินคุณภาพได้ และสามารถเบิกจ่ายได้ในชุดสิทธิประโยชน์ของ
สปสช.

ส่ว นที6่ กลุ่ม และเครือ ข่าย NGOs CBOs
6.1 แต่ละกลุม่ ประชากรต้องมีแผน เพื่อลดการตีตราและสร้างความเข้าใจ
ในกลุม่ ประชากรของตนเอง
6.2 การพัฒนาให้เกิดเครือข่ายประชาชนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิทกุ รูปแบบ
มีกิจกรรมที่ดาํ เนินการ มีตวั ตนที่ถกู ยอมรับและมีพลังทางสังคม
6.3 ทํางานกับภาคี/เครือข่ายอื่นเพิ่มเติม เช่นกสม.
ส่ว นที7่ การดําเนิน งานในระดับ บุค คล
7.1 ทํางานลดการตีตราตนเองทัง้ ในผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีและกลุม่ ประชากร
หลัก (อาจจะต่อยอดจาก SRP เดิม)
ส่ว นที่ 8 การวัด ผลและการใช้ป ระโยชน์จ ากข้อ มูล
4

ประเด็น

Coordination and Decentralization

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่างปี 20172021
Key Achievements

1.การมี CLHS
2.การขึน้ ทะเบียนองค์กร และผูป้ ฏิบตั ิงาน (CHW)

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสัน้ และระยะยาว
Concrete Actions
8.1 การออกแบบการวัดความเปลี่ยนแปลงเรือ่ ง S&D อาทิเช่น การวัดว่า

10-10-10 ว่าคืออะไร ทําแบบไหน (มีตวั ตัง้ ตัวหารที่เป็ นรูปธรรม)
เพื่อให้มีเป้าสากลที่มีแหล่งอ้างอิง และมีความเชื่อมโยงกับ 95 95 95
หรือ RRTTPR (เช่น จุดไหนในกระบวนการของ RRTTPR ที่มีการเลือก
ปฏิบตั ิ และส่งผลต่อการเข้ารับบริการ/ให้บริการ)เพื่อให้เป็ นสิ่งที่ผู้
ปฏิบตั ิในพืน้ ที่จะคอยวัดและคอยมองของตนเอง หรือวัดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วัดเรือ่ งคุณภาพชีวิต
8.2 การลงทุนกับการทําหลักฐานเชิงประจักษ์ และการใช้ประโยชน์จาก
้
ข้อมูล เช่น การนําข้อมูลจาก Stigma Index เข้ามาร่วมกับ ข้อมูลอื่นๆ
จาก สถานบริการสุขภาพ ศึกษา ที่ทาํ งาน และระบบ CRS จะทําให้เรา
เห็นภาพและมีขอ้ มูลที่ชดั เจนมาใช้
1. ระบบสุขภาพต้องอยูใ่ นมือประชาชนอย่างแท้จริง 1. การสนับสนุนให้ชมุ ชนจัดบริการ เป็ นส่วนหนึง่ ของการยุติการตีตราและ
เลือกปฏิบตั ิและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ประชาชน
2. สนับสนุนการดําเนินงานของคณะคลังสมองของชุมชน Thailand
Community Think Tank (TCTT) และ Community Led Monitoring
(CLM) ให้เป็ นจริงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีงบประมาณที่เพียงพอใน
การดําเนินการ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพและ
นโยบาย
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สรุ ป เนือ้ หาสําคัญของ เครือ ข่ายทีท่ าํ งานสนับ สนุน องค์ก รชุม ชน
เพือ่ นําเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญในกระบวนการ National HIV Programme Review
เพือ่ การจัด ทํารายงานและข้อ เสนอแนะต่อ การบรรลุเ ป้ าหมายการยุต ปิ ั ญหาเอดส์ใ นประเทศไทย
วัน ที่ ประชุม ปรึก ษาหารือ _____เครือ ข่ายที่ 12 วัน ที่ 21 ตค 2565 เวลา 09.30-11.00 __
จํานวนผู้เ ข้าร่วมการให้ค วามเห็น ___ 2__ท่าน : IHRI และ FHI 360
ประเด็น
1. Continuum and
Comprehensive
Prevention, Care,
Treatment and
Support

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements

1. Issuance of MOPH regulation to
legalize KP-lay providers for
providing HIV services.
Establishment of National
Certification for CBOs/KP-lay
providers. KPLHS model
developed and contributed
effectively HIV response in Thailand
and ending AIDS goal.
2. KPLHS-CBOs มีการพัฒนาศักยภาพ
และอยูใ่ นระดับเป็ นพี่เลีย้ งให้ CBOs
อื่นๆภายใต้ GF เพื่อ support GF site
expansion ได้ และให้ TA กับประเทศ
อื่นๆได้

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

1. KPLHS ยังไม่ถกู ขยายไปในระดับประเทศเท่าที่ควร
และยังไม่ได้รบั การยอมรับในบางพืน้ ที่ มีการระงับ
บริการ KP-led PrEP ในบางจังหวัด รวมทัง้ ยังไม่มี
ระบบ Re-certification และ QA/QI
2. ยังไม่มีงบประมาณในประเทศเพื่อสนับสนุนด้าน
Capacity Building
3. CSOs ยังไม่มีมีบทบาทร่วมในการวางยุทธศาสตร์
หรือนําข้อมูลบริการมาใช้พฒ
ั นาบริการที่เกิดขึน้ ,
ยังไม่มีกลไกที่จะให้ชมุ ชนมีบทบาทในการติดตาม
บริการ และ generate evidence base
information หรือกระบวนการ CLM ยังไม่ถกู ใช้
ในทางปฏิบตั ิ
4. ยังไม่มี platform หรือ mechanism ที่จะให้ชมุ ชน
ใช้เป็ นเวทีนาํ เสนอผลการติดตามข้อมูลเชิง
1

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions

1. Expanding KPLHS (HIV testing, KP-led PrEP,
ควรถูกขยายทัง้ พืน้ ที่ และไปมากกว่า HIV และ
ผลักดันกลไกให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพืน้ ที่
2. Expanding SDART, HIVST, Com-VL testing,
Telehealth
3. จัดตัง้ TCTT และ CLM mechanism
4. บูรณาการระบบ certification and QA/QI
system
5. Equality ของ UHC กําลังมี KPLHS มาเพิ่ม
equity โดยมี HIV เป็ นแกนในการเริม่ ต้น แต่ดว้ ย
หลักการ people-centered approach ซึง่ จะทํา
ให้เกิด integration (HIV, STI, hepatitis, TB)
เพื่อให้เกิดทัง้ economy of scope

ประเด็น

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

ประจักษ์ (TCTT)

2

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions

6. และการขยาย KPLHS และ people-centered
approach นี ้ ให้เข้าไปอยูท่ งั้ ในภาคชุมชนและ
ภาครัฐ โดยได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงใจจาก
ภาครัฐ (humanized healthcare system) จะทํา
ให้เกิด economy of scale
7. Community-led ควรไปมากกว่า CLHS แต่ตอ้ ง
เป็ น CLM เพื่อสะท้อนและปรับปรุง health
service อย่างต่อเนื่องยั่งยืน
8. เรากําลังมี TCTT ที่เป็ นคลังสมองชุมชน (กลุม่
คนทํางานด้านประชาสังคมและนักวิชาการ ซึง่ มี
ประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นที่เป็ นความท้าทายต่อระบบสาธารณสุข
ของประเทศ ที่จะมาคิดร่วมกันในการออกแบบ
และนําเสนอทางออกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
และเหมาะสมกับบริบท เพื่อผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพประชาชนที่เสมอภาคเท่าเทียม
ครอบคลุม ไม่ตีตรา แบ่งแยก เพื่อสุขภาพที่ดีถว้ น
หน้าของประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย) ที่จะ
ใช้กลยุทธ์ 5 อย่าง คือ การเป็ น watchdog จับตา
และผลักดันนโยบาย การทําให้เกิดระบบสุขภาพ
ประชาชน การสื่อสารสาธารณะ การสร้างฐาน

ประเด็น

2. Sustainable
Financing

3.Stigma and
Discrimination and
Human Rights

4.Coordination and

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

1. PrEP included into UHC
2. NHSO has allocated 200 MTHB to
CSOs for working on HIV services
(since 2016) and trendily increased
every year.
3. NHSO has revised payment system
from per capita to fee-for-service to
support effectiveness of HIV services
by CBOs (2022)
4. PEPFAR-supported KPLHS CBOs
has developed and implemented
SOP of S&D free in their clinics
5. KPLHS CBOs implemented CRS in
all sites
6. S&D incorporated into QA/QI
mechanism

1. ยังไม่เคยมีระเบียบหรือนโยบายของรัฐที่รองรับการ
จ่ายค่าบริการจากสปสช. หรือภาครัฐตรงให้กบั
CBOs
2. การจะสนับสนุนให้ CBOs ได้รบั การสนับสนุนด้าน
งบประมาณผ่านระบบที่มีอยูข่ องประเทศ ต้องมี
การจัดตัง้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ขนึ ้ ใหม่มารองรับ และ
ใช้เวลานาน
3. มีการต่อต้านจากวิชาชีพอื่นๆ เพื่อจํากัดบทบาท
การให้บริการเอชไอวีขององค์กรภาคประชาสังคม
4. การสื่อสารสังคมเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
ยังมีนอ้ ย
5. การพัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริการเพื่อให้การปรึกษา
หรือดูแลผูร้ บั บริการเรือ่ ง self-stigma ทําได้เพียง
บางพืน้ ที่

1. มีการประกาศ PrEP guideline เพื่อให้

แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions

คนทํางานสุขภาพที่ทาํ งานด้วยหัวใจความเป็ น
มนุษย์ และการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
1. Integrated comprehensive HIV services
(according client’s journey) into UHC
2. National ownership for KPLHS
implementation. Include CBOs as one type
of health facility of public health system.
3. New Social contracting model
institutionalized

4. PEPFAR-supported KPLHS CBOs can
support other CBOs in developing SOP of
S&D free services
5. ควรมีการพัฒนาเครือ่ งมือและช่องทางการสื่อสาร
สังคมเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิในมากขึน้
และครอบคลุมทัง้ ประเทศ
6. ต้องมีการขยายการอบรมเรือ่ ง self-stigma ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
7. Include S&D indicators into CLM system
1. การขยายนโยบายจากส่วนกลางลงสูพ่ ืน้ ที่ยงั ไม่เป็ น 1. มีการจัดระบบการรับนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิในพืน้ ที่
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ประเด็น
Decentralization

ความสําเร็จ ทีส่ าํ คัญทีเ่ กิด ขึน้ ระหว่าง
ปี 2017-2021 Key Achievements

จัดบริการทุกรพ. และอยูใ่ นระบบ UHC
2. มีการประกาศระเบียบกระทรวงเพื่อให้
อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมจัดบ
ริกรเอชไอวีได้

ความท้าทายสําคัญ
Key Challenges

ระบบและผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน ทําให้การสนับสนุน
ในพืน้ ที่ไม่เท่ากันทุกพืน้ ที่ และบางที่มีการต่อต้าน
จากหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่เอง
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แนวทางการแก้ปั ญหาทีส่ าํ คัญระยะสั้น และ
ระยะยาว Concrete Actions
ที่เป็ นระบบ และชัดเจน

