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1.

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการด�ำเนินงาน
งานสมัชชากพอ.ชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ อิงธารรีสอร์ต
จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 104 คน จาก
เดิมที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 130 คน
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก การประกาศกฎอัยการศึก ใน
เช้ามืดของวันที่ 20 พฤษภาคม ส่งผลให้สมาชิกบางส่วน
งดการเดินทางมาเข้าร่วมการสัมมนา ผูเ้ ข้าร่วมมาจากภาค
และเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
»» กพอ.ภาคเหนือ กพอ.ภาคกลาง กพอ.ภาคอีสาน
และกพอ.ภาคใต้
»» เครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย เครือข่าย
ความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเด็ก
6
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และเยาวชน เครือข่ายคนท�ำงานกับผู้ใช้ยา เครือข่ายคนท�ำงานกับ
พนักงานบริการ/พนักงานบริการ เครือข่ายคนท�ำงานด้านชุมชน
4 ภาค เครือข่ายคนท�ำงานกับแรงงานข้ามชาติ และเครือข่าย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
»» ผู้แทนจากภาคีสหประชาชาติด้านเอดส์ และผู้แทนองค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย

3 ทิศทางหลักของการท�ำงานเอดส์ของประเทศ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 วันสุดท้ายของสมัชชา สมาชิกทั้งหมดได้
ประกาศรับรองฉันทามติว่ายังคงมุ่งหน้าตามวาระส�ำคัญ 3 วาระของวาระเอดส์
ภาคประชาชนปี 2555 – 2559 ดังนี้
1. การปฏิรูปสังคมและการเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความ
เป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ
2. การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและขจัดการตีตรา การ
เลือกปฏิบัติ
3. การจัดโครงสร้าง กลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
วาระเอดส์แห่งชาติ และกระบวนการท�ำงานของภาคประชาสังคม
สมาชิกทั้งหมดยังคงก�ำหนดหมุดหมายที่เป็นทิศทางการท�ำงานเอดส์ใน
ประเทศไทยช่วงปี 2557 – 2559 3 เรื่องส�ำคัญดังนี้
1. ร่วมออกแบบและบริหารจัดการกองทุนด้านงานป้องกันเอดส์ของประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง โดยการ
ติดตั้งกลไกการท�ำงานในชุมชนเพื่อให้ท�ำงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. สนับสนุนอนุกรรมการด้านส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ เพือ่ การเข้าถึง
และได้รับบริการสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร า ย ง า น ส มั ช ช า
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สมาชิกยังได้เรียกร้องให้ กพอ. เป็นพืน้ ทีเ่ ริม่ ต้นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ
ความรูเ้ รือ่ งเครือข่ายต่างๆ การเรียนรูข้ า้ มเครือข่าย การเสริมสร้างคนท�ำงานรุน่ ใหม่
โดยความร่วมมือจากองค์กรสมาชิก เครือข่ายสมาชิก ในการสนับสนุนทรัพยากร
ทุกด้านเพื่อก่อให้เกิดการท�ำงานร่วมกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ
หนุนเสริมการปฏิรูปสังคม ร่วมขับเคลื่อนกฎหมายรัฐสวัสดิการ เพื่อความเป็น
ธรรมและบรรลุวาระเอดส์ประชาชนต่อไป

บทเรียนการท�ำงาน
หากอ้างอิงตามวาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ.2555 – 2557 ที่รับรอง
ในงานสมัชชา กพอ. เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 มีวาระเร่งด่วน คือ
ตั้งกองทุนป้องกันเอดส์ในประเทศไทย การสนับสนุนนโยบายลดอันตรายจากการ
ใช้สารเสพติด การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการ VCCT การรณรงค์ประเด็น
สิทธิทางเพศ การผลักดันให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีมาตรฐานเดียว และการ
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ซึง่ เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับรายละเอียดทีแ่ ต่ละกลุม่
น�ำเสนอสามารถวิเคราะห์บทเรียนออกมาได้ดังนี้
1. การท�ำงานกับชุมชน ต้องติดตั้งกลไกการท�ำงานร่วมกับ อปท. และ
องค์กรภาคประชาสังคม เช่น ผู้ติดเชื้อ ซึ่งเราต้องให้ชุมชนสามารถ
ท�ำงานได้เอง เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืน
2. การท�ำงานตลอดสิบปีที่ผ่านมา ยังมีการท�ำงานอยู่ในกลุ่มเดิม
ไม่เปลีย่ นแปลง เช่น พนักงานบริการ กลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติด กลุม่ ความ
หลากหลายทางเพศ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย( MSM) ซึ่ง
เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถ
ลุกขึ้นท�ำงานในประเด็นของตัวเองได้ดี

8

ร า ย ง า น ส มั ช ช า

กพอ. ชาติ
ประจำ�ปี 2555 – 2556

3. การท�ำงานเชิงนโยบายยังไม่ขับเคลื่อนไปมากนัก มีบางประเด็นที่มี
ความก้าวหน้า อาทิ การพัฒนาระบบบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีโดย
สมัครใจ หรือ VCCT การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด หรือ
HARM Reduction และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4. ยังไม่มีการพูดถึงประเด็นสิทธิทางเพศในบริบทงานเอดส์อย่างแข็ง
ขันมากนัก แต่ยังมีนักกิจกรรมรุ่นใหม่ที่เริ่มลุกขึ้นมาขับเคลื่อนใน
ประเด็นดังกล่าวในระยะ 2 ปีที่ผ่านมามากขึ้น

งานรณรงค์ของภาคประชาสังคม
สมาชิกได้ออกแบบงานรณรงค์ด้านเอดส์ใน 3 ปีข้างหน้า โดยจะมุ่งเน้น
การรณรงค์ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. การเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการด้านเอดส์ของแรงงานข้ามชาติ
ในระบบหลักประกันสุขภาพส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหา
สถานะบุคคล ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับคนไทย (ตัวอย่าง การจัด
ล่ามแปลในหน่วยบริการ บริการVCCTรวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์)
2. การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและบริการทางเพศของเยาวชนอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปี โดยให้มีการยกเลิกระเบียบของแพทยสภา เพื่อให้
เยาวชนสามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวีได้โดยไม่ตอ้ ง
ขอค�ำยินยอมจากผู้ปกครอง
3. การด�ำเนินงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction)
ให้สังคมมีข้อมูลในการแยกแยะภาวะผู้ที่พึ่งพิงยา กับผู้ใช้ยา และ
สนับสนุนการน�ำเข็มสะอาดมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับการป้องกัน
การรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาชนิดฉีด
4. การลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ รณรงค์ให้สงั คมมองเรือ่ งเอดส์ เป็น
เรื่องของทุกคน การรับ-ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีเป็นเรือ่ งของพฤติกรรม
ร า ย ง า น ส มั ช ช า
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อาชีพหรือกลุม่ ประชากรไม่ใช่สาเหตุของการติดเชือ้ และเพิม่ ความ
เข้าใจในการอยูร่ ว่ มกับผูท้ มี่ เี ชือ้ เอชไอวี เพือ่ ให้พวกเขาสามารถท�ำงาน
และเรียนได้ มีชีวิตเฉกเช่นคนปกติทั่วไป
5. การพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอ
วีโดยชุมชน รณรงค์ให้คนได้รับข้อมูลจนมั่นใจที่จะเข้าไปรับการ
เข้ารับบริการตรวจ VCCT ในสถานให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็น
มิตรกับผู้ให้บริการ และการเข้าถึงชุดอุปกรณ์ตรวจเลือดหาเชื้อ
เอชไอวีได้ด้วยตนเอง

ทิศทางและข้อเสนอแนะของกลุม่ ประชากรในอีก 3 ปีขา้ งหน้า
สถานการณ์ในกลุม่ ประชากรหลักเหล่านี้ ได้แก่ กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับชาย พนักงานบริการ แรงงานข้ามชาติ และผู้ใช้ยา ยังเผชิญกับสภาพปัญหา
ที่มาจากอคติของคนในสังคม ที่มองว่าคนกลุ่มเหล่านี้เป็นผู้กระจายและส่งต่อเชื้อ
เอชไอวีไปสู่ผู้อื่น เป็นบุคคลอันตราย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน น�ำไปสู่การรับและ
ถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนอื่น กลุ่มประชากรเหล่านี้ถูกให้ความส�ำคัญจากหน่วยงาน
ด้านควบคุมการระบาดผ่านนโยบายลดการติดเชื้อรายใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้มี
เพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย ในกรณีของกลุม่ แรงงานข้ามชาติถกู กีดกันการเข้ารับบริการ
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนถูกคาดหวังให้ชะลอการ
มีเพศสัมพันธ์ออกไปให้นานทีส่ ดุ ส่วนกลุม่ ผูห้ ญิงกลายเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปลอดภัยจากเอชไอวี/เอดส์และการท้องไม่พร้อม เนือ่ งมาจาก
สถานะทางเพศที่ไม่สามารถต่อรองเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กับตนเองได้
1. กลุ่มคนท�ำงานกับผู้ใช้ยา
1.1 มีนโยบายทีใ่ ห้บริการด้านการป้องกันอย่างรอบด้านส�ำหรับผูใ้ ช้ยา
ครอบคลุมการให้สารเมทาโดนทดแทนการใช้ฝิ่น เข็มสะอาด
ส�ำหรับป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งการเข้าถึงการตรวจ
และรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี
10
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1.2 สร้างความเข้าใจให้ผกู้ ำ� หนดนโยบายด้ายยาเสพติดในการท�ำงาน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาต้องค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าการเสียชีวติ ของผูใ้ ช้ยา 2
อันดับแรกนัน้ เป็นการเสียชีวติ จากเอชไอวี/เอดส์และการใช้ยาเกิน
ขนาด และการเข้ารับการบ�ำบัดรักษาในระยะสั้นๆ ไม่สามารถ
ท�ำให้ผู้ใช้ยาเลิกยาได้อย่างเด็ดขาด กระบวนการบังคับบ�ำบัด
และการคุมขังจึงไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาอีกต่อไป จึงต้องส่ง
เสริมการท�ำงานกับครอบครัวของผูใ้ ช้ยาและชุมชนให้ตระหนักว่า
ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้กับทุกคน ต้องอาศัย
ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการเลิกยา
2. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เสนอให้มีนโยบายดูแลสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ระบบบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ
ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบัตรทอง มีการแปลภาษาให้กับ
แรงงานข้ามชาติที่ใช้บริการด้านสุขภาพ
3. ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ร่วมให้บริการที่เป็นมิตร ในกลุ่มพนักงาน
บริการ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีการ
ฉีด กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในการจัดบริการให้ค�ำปรึกษา งาน
ส่งเสริม VCCT เคลือ่ นทีล่ งไปในชุมชน และเป็นแหล่งความรูใ้ นเรือ่ ง
การป้องกันและดูแลรักษาในเรือ่ งเอชไอวี/เอดส์และสุขภาพ เชือ่ มโยง
กับการให้บริการและส่งต่อการให้บริการร่วมกับสถานบริการภาครัฐ
4. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธ์ บริการ VCCT ส�ำหรับเยาวชน และมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการให้บริการสุขภาพทางเพศที่สอดคล้องกับวิถีชิวิตทาง
เพศของเด็กและเยาวชน
5. งานเสริมศักยภาพและสร้างภาวะความเป็นผู้น�ำ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน ให้สามารถเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาและ
ความต้องการด้านสุขภาพได้
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ทศวรรษการปฏิรูปสังคม ลดความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความเป็นธรรม และลดการตีตรา
ข้อเสนอส่วนที่เพิ่มเติมจากวาระเอดส์ภาคประชาชน มุ่งหมายให้
ภาคประชาสังคมด้านเอดส์และสุขภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างความเป็นธรรมให้กบั ประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ
รวมถึงหลักประกันด้านต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. รัฐสวัสดิการ ทีม่ าของงบประมาณในการเป็นรัฐสวัสดิการ คือ การ
บริหารจัดการระบบภาษีให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ มาดูแลสวัสดิการให้กบั
ประชาชนตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ เช่น การรักษาพยาบาล
ทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน หลักประกันยามชราภาพ เป็นบ�ำนาญพืน้ ฐาน
ให้กับประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมการออม หลักประกันทาง
รายได้ ที่ไม่ใช่แค่เกษตรกร แต่ประชาชนทุกคนต้องมีรายได้ยาม
ว่างงาน หลักประกันด้านทีด่ นิ ทีจ่ ะกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
หลักประกันด้านการศึกษา คือปฏิรูปกระทรวงศึกษา เพื่อน�ำเงินมา
พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักประกันในการมีโอกาสที่
เท่าเทียมของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส หลักประกันในเรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดเก็บภาษี
2. ข้อเสนอต่อการพัฒนาหลักประกันด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2.1 หลักประกันทางสุขภาพ คือ ระบบหลักประกันสุขภาพระบบ
เดียวทั่วประเทศ รักษาทุกโรค
2.2 หลักประกันยามชราภาพ เปลี่ยนจาก “เบี้ยยังชีพ” เป็นบ�ำนาญ
ชราภาพพื้นฐาน ทันที เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
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2.3 หลักประกันทางรายได้ การมีงานท�ำ ประชาชนไทยทุกอาชีพ
ได้รับการประกันรายได้
2.4 หลักประกันด้านทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย : เร่งรัดโฉนดชุมชน ธนาคาร
ที่ดิน และปฏิรูปภาษีที่ดินก้าวหน้า
2.5 หลักประกันทางการศึกษา เรียนฟรีจริง 12 ปีตามรัฐธรรมนูญ
รับประกันเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ
2.6 หลักประกันการมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ของกลุ่มประชากร
เปราะบาง
2.7

หลักประกันพลเมืองเรื่องผู้บริโภค ตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภค
ตามรัฐธรรมนูญทันที

2.8 การบริหารจัดการการเงินการคลังเพื่อรัฐสวัสดิการ ภาษีที่ดิน
ทรัพย์สิน มรดกทันที
3. กฎหมายที่ประชาชนต้องร่วมกันขับเคลื่อนมีทั้งหมด 14 ฉบับ ต้อง
อาศัยภาคประชาชนในการลงลายมือชื่อเสนอกฎหมาย
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Executive Summary
TNCA’s assembly organized during 20
– 22 May 2014 at Ing tan resort Nakhon Nayok
province have 100 participants joint, which is
below than targeted at 130 persons due to the
announcement of Martial law at the dawn of May
20th, caused numbers of member cancel their
plan to join the assembly. Participants came
from each regions and networks as following,
»» Northern, Central, Northeastern and
Southern NGO Coalition on AIDS
»» Networks; Sexual diversity network,
Children and Youth network, Network
14
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of person working with people who inject drug, Network of
person working with sex worker, Network of sex worker,
Network of person working with community from 4 regions,
Network of person working with Migrant and Thai Network
of People Living with HIV/AIDS
»» Representative from UNAIDS and UNICEF Thailand

3 Major directions of HIV/AIDS in Thailand
On the last day of the assembly May 22nd 2014, all members
declare consensus to keep moving toward on 3 major agendas under
People AIDS Agenda 2012 – 2016 as following,
1. Social and Political reform for reduction of inequality, establishment of Justice, eliminate HIV/AIDS problems and move
forward to welfare State
2. Prevention, Care, Treatment and reduce Impact and eliminate
Stigma and Discrimination
3. Establish structure and mechanism for strengthening Human
Rights, People AIDS Agenda and civil society movement
All members also pin point 3 major directions of HIV/AIDS in
Thailand during 2014 – 2016 as following,
1. Participation in design and management of national HIV/
AIDS prevention fund
2. Promote and strengthen area/community self management on
health issue by establish working mechanism within community
to promote quality of life
ร า ย ง า น ส มั ช ช า
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3. Support operation of Rights promotion and protection sub-committee (under National AIDS committee) in order to access
to health service and promoting quality of life
Members also demanded TNCA as advocacy platform to promote
knowledge, understanding and learning across networks and strengthening
new generation within collaboration and support from organizational and
network members to establish social movement for social and law reform
to move forward to welfare state as stated in People AIDS Agenda.

Lesson Learnt
Refer to People AIDS Agenda 2012 – 2016 as declared and
endorsed in previous TNCA assembly January 25 – 27 2012, number
of urgent agendas were defined; establishment of national HIV/AIDS
fund, support harm reduction policy, promote access to VCCT service
of general population, advocacy on sexual rights, impel one standard of
health insurance system and reduce social inequality. During the assembly
TNCA member have draw out its 3 years lesson learnt related to these
urgent agendas,
1. Working with community in sustainability need to establish
mechanism that can work in collaboration with local administrative authority and civil society such as PLHIV group and
straight forward to community self management
2. In a past decade, HIV/AIDS work are still remain in the
same populations; sex worker, people who inject drug, men
who have sex with men, transgender and sexual diversity
16
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group, thus we can see that people from these populations
can do good work for their own issues
3. Some policy works are on progress ie; system development
for VCCT, harm reduction and universal health coverage,
however policy work is not driven much
4. Sexual rights is not as much heard in HIV/AIDS working
context, however there were group of young activist start
driven this issue within past 2 years

Civil Society Advocacy work
For the next 3 years, members have designed 5 HIV/AIDS
advocacy work
1. Access to HIV/AIDS and health services in health insurance
system for migrant and stateless with same standard as
Thai citizen (ie; VCCT service included in benefit package,
interpreters are required at health service spot)
2. Access to sexual and health service of young people by
repeal regulation of Medical council which interrupt youth
under 18 years old can make decision by their own to access
to HIV blood testing
3. Promote harm reduction to create better understanding of
public for differentiation between drug user and drug dependent and support using clean needle as HIV prevention tool
among people who inject drug
ร า ย ง า น ส มั ช ช า
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4. Campaign for reduction on HIV/AIDS stigma and discrimination,
AIDS is everyone awareness, HIV transmission is non-prevention behavior, not about occupation or what’s population
group you belong to and create better understanding on living
with people living with HIV (PLHIV) in order to let PLHIV
live their normal life, learn and work as others.
5. System development for community VCCT, make sure that
people will get informed enough to get into VCCT service at
standard and user friendly service spot and get access to
self HIV blood testing tool.

Direction and recommendation from population
groups in the next 3 years
These population groups; Men who have sex with Men, Sex
Worker, migrant and People Who Inject Drug still face bias from people
in society who look that they are dangerous group who transmit HIV
to other in society. Though these population are getting intention from
epidemiology control unit from getting to zero of new infection by promoting safer sex, however Migrant still face discriminate in access to
health care and treatment service, Children and youth are expected to pro
long their abstinent and women became person whom received impact
of getting HIV and unplanned pregnancy from unsafe sex due to their
gender status which cannot negotiate for their own safer sex

18
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1. Group of person who work with PWID
1.1 Policy for comprehensive prevention service for PWID
was put in place including Methadone Maintenance
Treatment (MMT) for opium compensate, clean needle
for HIV prevention and access to Hepatitis B and C test
and treatment
1.2 Building understand for drug policy maker that drug solving
problem need to based on fact that the first 2 causes
of death among PWID are from drug overdose and HIV
related death, and getting short course treatment cannot
help drug user from stop using drug, mandatory treatment
and imprison process are not anymore solution. Way of
solution is to strengthen working with community and
family of PWID, raising understand and awareness that
drug is close and can happen to everyone and PWID
need time and continuity of support for stop using drug
2.

Migrant propose establishment of policy of taking care of
quality of life and health of migrant, health service system
for migrant need to have same standard as national health
insurance system and interpreters are required at health
service spot

3. Co friendly service provider need to be promote among SW,
MSM, PWID and PLHIV in order to provide counseling and
promote mobile VCCT to community, and working as source
of knowledge for HIV prevention, care and treatment and
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health by linkage with health service and referral system of
government health facility
4. Strengthening access to sexual and reproductive health information and VCCT service for youth by youth ‘s participation
in sexual health service design related to children and youth
sexual life
5. Building capacity and leadership especially for women, children
and youth to have ability to be representative to reflect their
health problem and need

Decade of social reform, reduction of inequality,
establishment of justice and eliminate HIV stigma
In addition to People AIDS Agenda, some recommendation are
proposed by aimed that health and HIV/AIDS civil society will participate and join hands with partners and networks in driven intervention
for reduction of inequality, establishment of justice for people including
establishment of other security for better quality of life of people
1. Welfare state which budget sources for being welfare state
are come from effective tax management system then can
have budget for taking good care of welfares for people as
from people’s basic rights ie; same standard of health care
and treatment, old age security system as basic pension for
people including strengthening saving, income secure for every
people at their unemployment not just only agriculturist, land
secure that ensure justice resource distribution, education
20

ร า ย ง า น ส มั ช ช า

กพอ. ชาติ
ประจำ�ปี 2555 – 2556

ensure by reform the education ministry to bring in budget
for develop good quality of education system, ensure equal
opportunity of disadvantage group, ensure consumer protection
and the management of tax and financial
2. Recommendation toward assurances for people quality
of life
2.1 Health assurance is one standard of national health
security system cover all diseases
2.2 Old age assurance, for reduction of in equality need
immediately change from allowance to basic pension
2.3 Income and employment assurance which every Thai
citizen in every occupation need income assurance
2.4 Land and house assurance which need to rapidity community title deed, land bank and advance land tax reform
2.5 Education assurance which guarantee 12 years free
education based on constitution and ensure access to
education at all level
2.6 Equal opportunity assurance of every disadvantage group
2.7 Consumer assurance by immediately establish consumer
independent entity as stated in constitution
2.8 Management of finance and banking for welfare state which
need immediately correct land tax and inheritance tax
3. Law which need to be driven by people movement are
around 14 laws
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2.

กำ�หนดการ

ก�ำหนดการสมัชชา กพอ. ชาติ ประจ�ำปี 2555 – 2556
วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
			
10.00 – 10.30 น.
			
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
			
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
			

กลุ่มย่อย
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กลุ่มที่
		
กลุ่มที่
		
กลุ่มที่
		
กลุ่มที่
กลุ่มที่
		

ลงทะเบียน
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
พิธีรวมใจคนท�ำงานและเปิดงานสมัชชา
โดย ศจ.สนั่น วุฒิ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดสมัชชา
โดยสุภัทรา นาคะผิว ประธาน กพอ.
อาหารว่าง
แบ่งกลุ่มย่อย “บทเรียนการท�ำงานเอดส์ที่ผ่านมา”
โดยสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
พักกลางวัน
แบ่งกลุ่มย่อย “กพอ. จะท�ำงานรณรงค์อะไร
ใน 3 ปีข้างหน้า” โดยนิวัตร สุวรรณพัฒนา

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

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 17.00 น.
			

อาหารว่าง
งานรณรงค์ก่อนงานสัมมนาเอดส์ระดับชาติ
ประจ�ำปี 2557 โดยนิมิตร์ เทียนอุดม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
			
			
			

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
บทบาท และทิศทางส�ำคัญในการท�ำงาน
ของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ ในอีก 3 ปี
ข้างหน้า
ด�ำเนินรายการโดยสุภัทรา นาคะผิว

ผู้เข้าร่วม
เสวนา
1) จารุณี ศิริพันธ์ ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้ยา
2) ดนัย ลินจงรัตน์ ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
3) อภิวัฒน์ กวางแก้ว ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
4) ชูวงศ์ แสงคง ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ
5) สุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้แทนเครือข่ายคนท�ำงานเพื่อพนักงานบริการ
6) นภีรนันท์ น�้ำดอกไม้ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชน
7) มาลินี เวชสุข ผู้แทนเครือข่ายผู้หญิง
8) นิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ผู้แทนเครือข่ายเด็ก
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12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
			
			
14.30 – 16.00 น.
			
			
16.00 – 18.00 น.
19.00 – 22.00 น.

พักกลางวัน
อภิปรายกองทุนป้องกันเอดส์ของประเทศ
อภิปรายกองทุนโลก (Global fund)
โดยนิมิตร์ เทียนอุดม และสุภัทรา นาคะผิว
เสวนาทศวรรษปฏิรูปสังคม ลดความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความเป็นธรรม ลดการตีตรา
โดยสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
กีฬาสัมพันธ์ โดยเครือข่ายเยาวชน
กิจกรรมเติมก�ำลังใจคนท�ำงาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
9.00 – 10.00 น.
			
			
			
10.00 – 11.00 น.
			
			
			
11.00 – 12.00 น.
			
			
12.00 น.		
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เปิดตัวนักกิจกรรมรุ่นใหม่ของ กพอ. กับบทบาท
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน เรื่องสิทธิทางเพศ
สิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน โดยนักกิจกรรม
สิทธิทางเพศฯ
ประกาศเจตนารมณ์ “หมุดหมาย และทิศทาง
การท�ำงานเอดส์ของคณะกรรมการองค์การพัฒนา
เอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ประเทศไทย : สมัชชา 2557”
โดยสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาของ กพอ.ภาคและชาติ
และรายงานการเงิน
โดยกาญจนา แถลงกิจ และวัชราภรณ์ วังคีรี
รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ

3.

วัตถุประสงค์
การจัดงาน

วัตถุประสงค์การจัดสมัชชาของคณะกรรมการ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ
2 ปี เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สมาชิก และเครือข่ายคนทำ�งาน
ด้านเอดส์ ได้มาทบทวน แลกเปลี่ยน สรุปบทเรียนการ
ทำ�งานที่ผ่านมาในการทำ�งานด้านเอดส์และสุขภาพ
รวมถึงวิเคราะห์ความท้าทายในอนาคต โดยเฉพาะ
สถานการณ์ปัจจุบันที่กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และ
มาลาเรีย Global Fund) จะยุติการสนับสนุนงบประมาณใน
การทำ�งานเอดส์ภายในเดือนกันยายนนี้ (ซึง่ เคยสนับสนุนการ
ทำ�งานให้กบั ประเทศไทย 11 ปี) เพือ่ นำ�เงินไปสนับสนุนการ
ทำ�งานในโครงการใหม่ (New Funding Model: NFM) ซึ่ง
ถือเป็นจุดเปลีย่ นสำ�คัญทีค่ นทำ�งานด้านเอดส์ตอ้ งปรับเปลีย่ น
กระบวนการทำ�งานควบคู่ไปกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากองทุนด้านการป้องกันเอดส์ในประเทศให้มากขึ้น
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การจัดงานสมัชชาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นพื้นที่ในการร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำ�งานร่วมกันแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการหนุนเสริมเติม
พลังใจให้กบั คนทำ�งาน ได้มกี ำ�ลังในการทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ที่สำ�คัญงานสมัชชาครั้งนี้จะมีฉันทามติในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยเฉพาะใน
ประเด็นของการลดการลดความเหลื่อมล้ำ� ลดการตีตรา และร่วมกันปฏิรูปสังคม
ตั้งแต่ในระดับพื้นที่ ภาค และชาติ
การจัดงานสมัชชาในครัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากองค์การยูนเิ ซฟ (UNICEF)
ยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) และมูลนิธิพีเอสไอ (PSI) ประเทศไทย ซึ่งผู้สนับสนุนต่าง
ก็มีความคาดหวังต่อการจัดสมัชชาดังนี้
ยูนิเซฟ (UNICEF) เห็นความสำ�คัญในการสนับสนุนการทำ�งานเชิง
นโยบายด้านเด็ก โดยเฉพาะที่อยู่ในภาวะเปราะบาง เพื่อเป็นแนวทางสำ�คัญของ
การขับเคลือ่ นงานในระดับพืน้ ที่ รวมถึงต้องการเห็นแนวทางในการทำ�งานประเด็น
เด็กภายหลังจากการสนับสนุนของกองทุนโลกจบลง
ยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) มองว่าการทำ�งานพัฒนามีความเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลาตามการสนับสนุนของแหล่งทุน แต่ทั้งนี้คนทำ�งานพัฒนาต้องมีกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพในการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่มแี หล่งทุนภายนอก
สนับสนุนก็ตาม ส่วนความคาดหวังต่อจากนี้คือ ต้องการเห็นการวิเคราะห์ความ
ท้าทายในการทำ�งาน เพือ่ สร้างความตืน่ ตัวในการทำ�งาน ทีไ่ ม่ใช่แค่ทำ�ตามโปรแกรม
แต่เป็นการผ่าทางตันในการทำ�งานพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
มูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย มีความเชื่อว่าผู้เข้าร่วมจะได้รู้จักกัน เรียน
รู้ประเด็นงานระหว่างกัน เพื่อเป็นการเปิดประเด็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติระหว่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนหลากหลายทางเพศได้อย่างปราศจากอคติ
สุภัทรา นาคะผิว
ประธานกพอ.ชาติ
20 พฤษภาคม 2557
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4.
หมุดหมาย และทิศทาง
การทำ�งานเอดส์
คณะกรรมการ
องค์การพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส์ (กพอ.)
สมัชชา กพอ.ชาติ
พ.ศ. 2557

ในวาระสมัชชาขององค์กรสมาชิกคณะกรรมการ
องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2557 ซึง่ มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วม
จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคตะวันตก ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
สมาชิกจากเครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายผู้หญิง เครือข่าย
พนักงานบริการ เครือข่ายผู้ใช้ยา เครือข่ายคนทำ�งาน
ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เครือข่ายสุขภาพ
และชาติพนั ธุ์ เครือข่ายคนทำ�งาน งานแรงงานข้ามชาติ
เครือข่ายการทำ�งานในชุมชน
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เราได้ทำ�การวิเคราะห์พิจารณาบทเรียนการทำ�งานที่ผ่านมา ความ
ท้าทายในอนาคต และทบทวนวาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ.2555 - 2559
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง การประกาศกฎอัยการศึก
ภาวะสูญญากาศรัฐบาล อย่างไรก็ตาม สภาพความเหลื่อมล้ำ�ในสังคมยังดำ�รงอยู่
ส่งผลให้เกิดภาวะยากลำ�บากของกลุ่มคนที่ยากจน กลุ่มคนที่ยากลำ�บากในเมือง
และชนบท กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
และสังคมที่ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การลิดรอนสิทธิในการดำ�รง
ชีวิต รวมทั้งขบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาชนยังต้องการความเชื่อมโยงเพื่อ
สานการเรียนรู้และพลังขับเคลื่อนร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ
แม้การทำ�งานด้านเอดส์ตลอดกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาจะประสบความสำ�เร็จ
เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการเข้าถึงยาในการรักษาครอบคลุมประชากรไทยทุกคน การ
มีงบประมาณจำ�นวนมากทัง้ ในประเทศและจากต่างประเทศเพือ่ ดำ�เนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักในการดำ�รงชีวติ ทีป่ ลอดภัยจากการได้รบั เชือ้ เอช
ไอวี มีการรณรงค์ทางนโยบายทีก่ า้ วหน้าในเรือ่ งการลดอันตรายจากการใช้ยา การ
ส่งเสริมสิทธิทางเพศ ซึง่ ก่อให้เกิดขบวนการเครือข่ายประชาชนทีอ่ ยูใ่ นภาวะเปราะ
บางต่อการรับเชือ้ เอชไอวีขึ้น เพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ และปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
ในการดำ�รงชีวิตของตนเอง
เมื่อทบทวนวาระเอดส์ประชาชนซึ่งรับรองเมื่อสมัชชา กพอ.ในปี 2555
ยังพบว่าวาระเร่งด่วนเรือ่ งการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้ารับการตรวจหา
เชื้อเอชไอวีอย่างสมัครใจยังไม่กว้างขวางเพียงพอ ยังไม่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ยัง
เป็นนโยบายที่จำ�กัดและลิดรอนสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมเพศศึกษาที่ตั้งอยู่บน
ฐานสิทธิทางเพศ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ใช้สารเสพติด
คนที่ถูกกักขังในเรือนจำ� ประชากรเคลือ่ นย้ายแรงงานในประเทศและข้ามประเทศ
เนื่องจากข้อจำ�กัดของกฎหมาย นโยบาย ระบบบริการและอุปสรรคจากทัศนคติ
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ของสังคม การตีตราเอดส์ของตนเองและสังคม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณใน
ประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อการทำ�งานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง
เราได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้า 3 เรื่องสำ�คัญคือ
•

ร่วมออกแบบและบริหารจัดการกองทุนด้านงานป้องกันเอดส์ของประเทศ

•

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง โดยการ
ติดตั้งกลไกการทำ�งานในชุมชนเพื่อให้ทำ�งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

•

สนับสนุนอนุกรรมการด้านส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ เพือ่ การเข้าถึง
และได้รับบริการสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

•

กพอ.จะต้องหลอมรวมพลังมุง่ หน้าการทำ�งานทุกวิถที างให้บรรลุวาระ
เอดส์ประชาชน พ.ศ.2555-2559 ทั้ง 3 วาระ คือ

•

การปฏิรปู สังคมและการเมืองเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ำ� สร้างความเป็น
ธรรม ลดปัญหาเอดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ

•

การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและขจัดการตีตรา การเลือก
ปฏิบัติ

•

การจัดโครงสร้าง กลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
วาระเอดส์แห่งชาติ และกระบวนการทำ�งานของภาคประชาสังคม

โดยต้องใช้พนื้ ที่ กพอ.ให้เป็นพืน้ ทีเ่ ริม่ ต้นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความ
รูเ้ รือ่ งเครือข่ายต่างๆ การเรียนรูข้ า้ มเครือข่าย การเสริมสร้างคนทำ�งานรุน่ ใหม่ โดย
ความร่วมมือจากองค์กรสมาชิก เครือข่ายสมาชิก ในการสนับสนุนทรัพยากรทุก
ด้านเพื่อก่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อหนุน
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เสริมการปฏิรูปสังคม ร่วมขับเคลื่อนกฎหมายรัฐสวัสดิการ เพื่อความเป็นธรรม
และบรรลุวาระเอดส์ประชาชนต่อไป
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
เมื่อ 22 พฤษภาคม2557
สมัชชา กพอ.
ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
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5.
บทเรียน

จากการทำ�งานเอดส์
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

1) ข้อสรุป
หากอ้างอิงตามวาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ.2555 – 2557
ที่รับรองในงานสมัชชา กพอ. เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2555
มีวาระเร่งด่วน คือ ตัง้ กองทุนป้องกันเอดส์ในประเทศไทย การสนับสนุน
นโยบายลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด การส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ถึงบริการ VCCT การรณรงค์ประเด็นสิทธิทางเพศ การผลักดันให้ระบบ
หลักประกันสุขภาพมีมาตรฐานเดียว และการลดความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคม ซึ่งเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับรายละเอียดที่แต่ละกลุ่มน�ำเสนอ
สามารถวิเคราะห์บทเรียนออกมาได้ดังนี้
»» การท�ำงานกับชุมชน ต้องติดตั้งกลไกการท�ำงานร่วม
กับ อปท. และองค์กรภาคประชาสังคม เช่น ผู้ติดเชื้อ
ซึ่งเราต้องให้ชุมชนสามารถท�ำงานได้เอง เพื่อเป็นการ
สร้างความยั่งยืน
38

ร า ย ง า น ส มั ช ช า

กพอ. ชาติ
ประจำ�ปี 2555 – 2556

»» การท�ำงานตลอดสิบปีที่ผ่านมา ยังมีการท�ำงานอยู่ในกลุ่มเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น พนักงานบริการ กลุ่มความหลากหลายทาง
เพศ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย( MSM) ซึ่งเรามองเห็นความ
เปลี่ยนแปลงว่าประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถลุกขึ้นท�ำงานใน
ประเด็นของตัวเองได้ดี
»» การท�ำงานเชิงนโยบายยังไม่ขบั เคลือ่ นไปมากนัก มีบางประเด็นทีม่ ี
ความก้าวหน้า อาทิ การพัฒนาระบบบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีโดย
สมัครใจ หรือ VCCT การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด หรือ
HARM Reduction และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
»» ยังไม่มกี ารพูดถึงประเด็นสิทธิทางเพศในบริบทงานเอดส์อย่างแข็ง
ขันมากนัก แต่ยังมีนักกิจกรรมรุ่นใหม่ที่เริ่มลุกขึ้นมาขับเคลื่อนใน
ประเด็นดังกล่าวในระยะ 2 ปีที่ผ่านมามากขึ้น

ทิศทางไปข้างหน้า
เอ็นจีโอเอดส์ทำ�งานเชิงลึกเฉพาะประเด็นกับกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
แต่ยังไม่สามารถลดสถานการณ์การตีตราในตัวเองและจากสังคม
กพอ.จึงสนับสนุนแนวทางในการส่งเสริมการทำ�งานเพือ่ ลดการตีตรา
เพื่อให้กลุ่มประชากรเฉพาะมีความภาคภูมิใจและเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ในตัวเอง
เพิ่มความเข้มข้นการทำ�งานในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำ�บน
หลักการเคารพสิทธิทางเพศ
ค้นหาวิธีการทำ�งานร่วมกันเพื่อนำ�ไปสู่ทิศทางการปฏิรูปสวัสดิการ
ทางสังคม เช่น บำ�นาญประชาชน การประกันรายได้ให้ประชาชน
สวัสดิการด้านการศึกษา
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พื้นที่ของ กพอ.
ท�ำให้พนื้ ทีแ่ ห่งการรวมตัวเป็นกลุม่ และเครือข่าย กลายเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการ
เรียนรู้ข้ามเครือข่าย ข้ามงานกลุ่มเฉพาะ เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิของความหลากหลายทางเพศ วิถีชีวิตการใช้สาร
เสพติด และความเป็นชนกลุ่มน้อย ฯลฯ

2) รายงานกลุ่มย่อย วิเคราะห์บทเรียนการทำ�งานเอดส์ ใน
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2.1) บทเรียนการทำ�งานของภาคเหนือ
ความคุม้ ทุนของการใช้ทรัพยากรในการด�ำเนินงาน หมายถึงการสนับสนุน
การท�ำงาน ทัง้ ในรูปแบบคนท�ำงาน การพัฒนากระบวนการท�ำงาน และการสนับสนุน
งบประมาณไปเยอะ แต่ได้ผลน้อย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
»» การทำ�งานร่วมระหว่างภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ที่อยู่ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุก
ด้าน ทุกระดับการทำ�งาน
»» การทำ�งานร่วมกับท้องถิน่ เช่น รพ.สต. อปท. ผูน้ ำ�ชุมชน ในลักษณะ
ของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำ�งานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
»» การทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพมากขึน้ ด้วยการมี
ตัวแทนกลุม่ ประชากรต่างๆ สร้างกิจกรรมทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้ประชาชน
เข้าถึงระบบบริการตรวจเลือดเพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจ
และเป็นความลับ (VCCT) รวมไปถึงการหาแนวทางรองรับผลกระ
ทบหลังจากการรับบริการการตรวจเลือดให้กับผู้รับบริการ
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»» การทำ�งานเรื่องเอชไอวี/เอดส์กับกลุ่มเฉพาะ การชี้เฉพาะเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายในการดำ�เนินงาน อาจไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์ได้
อย่างรอบด้าน

แนวทางจากบทเรียน และความท้าทายของ กพอ.
ในประเด็นความยั่งยืนในการด�ำเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ของคนท�ำงาน
กลไก และทรัพยากร มีรายละเอียดดังนี้
»» การพัฒนาโครงการ หรือแนวทางการดำ�เนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในการดำ�เนินงานของ
ภาคประชาสังคมตามกลไกปกติของชุมชน รัฐ และเอกชน
»» การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านประเด็นงาน ด้านการพัฒนากลไก
การทำ�งาน การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการการทำ�งาน ทั้งทาง
ตรง หรือทางอ้อม
»» การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำ�งานให้มีความสุขและเป็นสุข

ทิศทางการดำ�เนินงาน
การท�ำงานชุมชนในประเด็น VCCT ต้องไม่ได้มีเป้าหมายแค่การรณรงค์
ให้ประชาชนสมัครใจทีจ่ ะทราบผลเลือดของตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ควรขยายวิธี
คิดในการท�ำงานให้ครอบคลุมเรื่องสิทธิ การด�ำเนินชีวิตอย่างภาคภูมิใจในชุมชน
สังคม และประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการขยับงานเอดส์เข้าสู่งานส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
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2.2) บทเรียนการทำ�งานของภาคอีสาน
ประเด็น

สถานการณ์

กลุ่ ม เป้ า หมายในการ •
ทำ�งาน
•
•
•
•
องค์ ภ าคประชาสั ง คม •
ที่ทำ�งาน เรื่องเอชไอวี
/ เอดส์
•

•
•
•
•
•
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เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวียงั ไม่มคี วามมัน่ ใจในการเปิดเผยสถานการณ์
ติดเชื้อของตัวเอง เพราะกลัวสังคมถูกตีตราและยอมรับใน
ตัวเยาวชน
ผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะเปิดใจยอมรับการพกถุงยางอนามัย
ของเยาวชนมากขึ้น
ประชาชนยังมีทศั นคติวา่ ถุงยางอนามัยมากับพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี
ท�ำให้การเข้าถึงเครื่องมือในการป้องกันยังไม่สะดวก
มีการท�ำงานในประเด็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศน้อย
สถานการณ์การท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นมีมากขึ้น
สถิติการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนยังคงมีอยู่ (อ้างอิงจาก
VCCT ในกลุ่มวัยรุ่นที่ยังพบการติดเชื้อ รวมถึงในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ) ถึงแม้องค์กรภาคประชาสังคมจะมีการท�ำงานเรื่อง
เอดส์ที่เข้มข้นมากขึ้น แต่ก็เป็นไปตามกลุ่มประชากรและใน
พื้นที่ที่แหล่งทุนสนับฟสนุนการท�ำงานเป็นหลัก
องค์กรใหญ่ๆ ทีท่ ำ� งานในประเด็นเอดส์ลดลง แต่การท�ำงานได้
กระจายลงไปในองค์กรสมาชิกขนาดเล็ก ซึ่งแม้จะมีผลดีในแง่
ของความพยายามในการกระจายงานให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้า
หมาย แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่การสนับสนุนแหล่งทุนจากภายนอก
ประเทศลดลง ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการท�ำงานรักษาและ
การป้องกันจะหายไป ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์การติดเชื้อ
ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จ�ำนวนการติดเชื้อรายใหม่มีเพิ่มขึ้น แต่การท�ำงานด้านการ
ป้องกันยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
การขาดศูนย์บริการด้านสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรในทุกกลุม่ เป้าหมาย
หากไม่มโี ครงการ Child right จะไม่สามารถเกิดการขับเคลือ่ น
ประเด็นเด็กในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะยังขาดองค์กร
เชื่อมประสานการท�ำงานในพื้นที่ที่สนใจประเด็นเด็กโดยตรง
คนท�ำงานในพื้นที่ยังรู้สถานการณ์การท�ำงานในองค์กรของตัว
เอง แต่ยังไม่รู้การท�ำงานในภาพรวมระดับภาคว่าองค์กรภาค
ประชาสังคมใดท�ำงานในประเด็นใดบ้าง
ไม่มีองค์กรที่ท�ำงานในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด แม้จะมี
สถานการณ์เกิดขึ้นในภาคก็ตาม

ประเด็น

สถานการณ์

การทำ�งานร่ ว มกั น กั บ •
องค์กรภาคี ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาสังคม
•
•

•

นโยบายด้านสุขภาพ

•
•

องค์กรภาครัฐ อปท. เข้ามาร่วมในการสนับสนุนการท�ำแผน
และการให้ความร่วมมือในด้านวิชาการและงบประมาณใน
ประเด็นเอดส์มากขึ้น เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มหลากหลายทาง
เพศ ซึ่งภาคประชาชนก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงานด้วย
แม้จะมีการท�ำงานเรื่องการป้องกันเอดส์ในระดับจังหวัดของ
ภาครัฐ แต่ก็ไม่มีการท�ำงานอย่างเข้มแข็ง เช่น กลไกพีซีเอ็ม
งานเครือข่ายในพื้นที่มีความแผ่วลง วิเคราะห์จากการจัดเวที
พบปะกันข้ามเครือข่ายมีน้อยลง ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของ
แหล่งทุน จึงท�ำให้การท�ำงานของเอ็นจีโอและภาคประชาสังคม
ยังหาประเด็นตรงกลางในการขับเคลือ่ นงานร่วมกันได้นอ้ ย ไม่มี
พลังในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน รวมไปถึงเวทีในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ศักยภาพของคนท�ำงานในองค์กรภาคประชา
สังคมก็มีน้อยลง
การจัดท�ำฐานข้อมูลเรือ่ งเอดส์ไม่ชดั เจนและการเข้าถึงฐานข้อมูล
ยังท�ำได้ไม่สะดวก เช่น สถิตกิ ารติดเชือ้ ในกลุม่ ประชากรต่างๆ
ทีภ่ าคประชาสังคมยังต่างคนต่างท�ำตามกลุม่ เป้าหมายทีต่ วั เอง
ท�ำงาน และฐานข้อมูลที่ภาครัฐได้รับยังมาจากภาคประชาชน
เป็นหลัก ไม่ได้ไปหาแหล่งข้อมูลจากภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล
จึงไม่เห็นภาพการเชื่อมร้อย แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาสังคม
การขายบัตรสุขภาพยังมีปัญหา เช่น แรงงานข้ามชาติยังเข้า
ไม่ถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี
การตรวจ VCCT ในกลุ่มเยาวชนที่ไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากผูป้ กครองถือว่ายังไม่มคี วามคืบหน้า ยังไม่มกี ารขับเคลือ่ น
อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวทางการทำ�งาน
»» ควรมีบริการด้านสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ที่ทำ�หน้าที่ตรวจ
สุขภาพและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้วย
»» ควรเชื่อมโยงการทำ�งานร่วมกับ อปท. และองค์กรภาคประชาสังคม
อื่นๆ ในประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ประเด็นเด็ก การพัฒนา
หน่วยบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นมิตร การ
ทำ�งานในประเด็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไม่ใช่แค่การทำ�
กิจกรรมร่วมกันเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งทำ�งานร่วมมือกันในลักษณะ
ของการเป็นภาคีความร่วมมือ
»» ควรมีการสอนเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันเอดส์ตั้งแต่เด็ก เช่น
การรู้จักถุงยางอนามัย
»» ควรมีการเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพทั้งด้านการรักษาและการ
ป้องกันโรคเอดส์กับแรงงานข้ามชาติในหน่วยบริการของประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมไปถึงการพัฒนาระบบส่งต่อ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถานการณ์เรื่องเอชไอวีร่วมกัน

2.3) บทเรียนการทำ�งานของภาคกลาง
สถานการณ์การทำ�งานของภาคกลาง
»» การทำ�งานยังเป็นการผลักดันเฉพาะกลุม่ ประชากร เฉพาะประเด็นหลัก
ขององค์กร ยังมองไม่เห็นภาพการขับเคลือ่ นในภาพ กพอ. ภาคกลาง
»» ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการสนับสนุนงบประมาณที่แยกตามกลุ่ม
ประเด็น ทำ�ให้แต่ละองค์กรมุ่งทำ�งานเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย แต่ขาด
การสรุปงานร่วมกัน ทำ�ให้ภาพความเป็นเครือข่ายหายไป
»» การตอบโจทย์งานในเชิงประเด็น เชิงยุทธศาสตร์ ทิศทางการเชื่อม
ร้อยงานของแต่ละองค์กร กับยุทธศาสตร์ของ กพอ. ยังไม่ชัด
44
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»» ยังมองไม่เห็นความชัดเจนระหว่าง กพอ.ชาติ กับกพอ.ภาคกลาง บาง
องค์กรไม่ทราบว่าตัวเองเป็นสมาชิกของ กพอ. ด้วยหรือไม่
»» การประสานงานของ กพอ.ภาคกลางทำ�ได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงที่
มีการทำ�งานจากกองทุนโลก ยิ่งทำ�ให้องค์กรสมาชิกมีภาระงานเพิ่ม
ขึ้น การเชื่อมร้อยเครือข่ายและภาคีก็ยากขึ้น
»» โครงสร้าง รูปแบบ และกลไกการทำ�งานของ กพอ.ภาคกลางทีช่ ดั เจน
อาจทำ�ให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการทำ�งานน้อยลง
»» บรรยากาศการทำ�งานของกพอ.ภาคกลางมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
คนทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายค่อยๆ หายไป หรือสมาชิกคนทำ�งานเอดส์มกี าร
เปลี่ยนหน้าเข้ามาใหม่ อาจต้องมีการสร้างบรรยากาศ ร่วมกัน เพื่อ
รื้อฟื้นความเป็นเครือข่าย
»» การเพิม่ ช่องทางการสือ่ สาร ในโซเชียลเน็ตเวิรค์ มีเพิม่ ขึน้ ซึง่ สามารถ
หยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
»» กพอ. ถือเป็นตัวชีว้ ดั ความเข้มแข็งในกลุม่ ภาคเอกชน จึงอาจต้องพัฒนา
รูปแบบการสานพลังเครือข่าย กพอ. ภาคกลางให้ชดั เจนเป็นรูปธรรม
»» การประสานงานส่วนใหญ่เข้าถึงเป็นรายองค์กร ทำ�ให้สมาชิกรุน่ ใหม่
เข้าถึงได้น้อย จึงควรจะเพิ่มการประสานงานในกลุ่มรายบุคคลด้วย
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ความก้าวหน้า
DDมีสายด่วนเอดส์แห่งชาติ 1663
DDมีการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติเพิม่ สิทธิประโยชน์เรือ่ ง
เอดส์เข้าไปและไม่คำ�นึงถึงสถานภาพการเข้าเมือง
DDการประกาศนโยบายลดอันตรายจากการสารเสพติด (Harm
Reduction) โดยคำ�สั่ง 1/57
DDให้ผู้ใช้ยา เป็นผู้ป่วยต้องได้รับการดูแล การรักษา และเพิ่มชุดสิทธิ
ประโยชน์ในการจ่ายเมธาโดนในระบบหลักประกันสุขภาพ
DDคาดว่า สปสช. จะให้สิทธิตรวจไวรัสตับอักเสบซีฟรีในทุกประเภท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองด้วย
DDมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
DDมีการพยายามทำ�ร่างพรบ.อนามัยเจริญพันธุ์
DDมีการเขย่าแนวคิดเรื่องการสอนเพศศึกษา ให้คิดว่าจำ�เป็นต้องมี
หลักสูตรทีเ่ ป็นมิตรกับคนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ ผูห้ ญิง ผูช้ าย
เช่น มีงานวิจัยเพื่อดูเรื่องความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษา มีการ
พัฒนาหลักสูตรการสอนทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับเรื่องเพศ
DDมีการรับบริจาคเลือดในหญิงรักหญิง (แต่ในกลุ่มชายรักชาย ยังไม่
ยอมรับบริจาคเลือด)
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บทเรียน
UUยังคงมีคนเข้าไม่ถงึ การรักษา เจ็บป่วย เสียชีวติ อันเนือ่ งมาจากเอดส์
UUยังคงมีการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ กีดกันการเข้าเรียน การเข้าทำ�งาน
เช่น มีการตรวจหาการติดเชื้อก่อนเข้าทำ�งาน
UUสื่อยังมีส่วนน้อยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ในมุมบวก
UUมีการใช้กฎหมาย นโยบายที่เป็นเครื่องมือของอคติ ซึ่งจะกีดกันการ
เข้าถึงการรักษา การป้องกัน ของกลุ่มประชากร
UUนโยบายหลายเรือ่ งไม่เป็นจริงในทางปฏิบตั ิ เช่น บัตรประกันสุขภาพ
แรงงานข้ามชาติ
UUอคติและการตีตราเป็นอุปสรรคในการทำ�งานด้านเอชไอวี ทำ�ให้
นโยบาย Getting to zero ทำ�ได้ยาก และเมื่อนำ�อคติ ไปใช้ในเชิง
กฎหมายและนโยบาย ทำ�ให้ส่งผลกระทบเป็นการจัดการให้คนบาง
กลุ่มไม่มีที่ยืน
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ประเด็นท้าทาย /โจทย์ในการทำ�งาน
»» การผลักดันเรือ่ งการรักษามาตรฐานเดียว โดยเฉพาะในประกันสังคม
ยังไม่มีงบส่งเสริมป้องกัน
»» การผลักดันให้บัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติเป็นจริงในทาง
ปฏิบัติ (ตอนนี้มีหลายที่ไม่ขายให้กับผู้ติดเชื้อ ไม่ขายให้กับคนที่
ไม่มีเอกสาร ฯลฯ)
»» การจัดบริการสุขภาพสำ�หรับผู้ใช้ยา “10 ชุดบริการ” เช่น บริการ
เมทาโดนในประกันสังคม
»» VCCT ในเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี
»» ยังคงมีสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบตั ใิ นความเป็นเพศ สัญชาติ
อาชีพ โรคในสถานประกอบการ จึงควรมีการเพิ่มช่องทางการร้อง
เรียนให้ตอบรับกับคนทุกกลุ่ม
»» การแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมายทีล่ ดความเป็นอาชญากร
»» มาตรฐานเรื่องเลือดแบบไหนที่ไม่ให้บริจาค
»» ถ้าจะเชื่อมโยงการทำ�งานระหว่างงานโกลบอลฟันด์กับยุทธศาสตร์
การทำ�งานของประเทศในอีก 3 ปีข้างหน้า จะบริหารจัดการออก
มาในรูปแบบไหน และจะเชื่อมร้อยความเป็นเครือข่ายได้อย่างไร
»» ถ้า กพอ. เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน เราจะทำ�อย่างไรให้ กพอ.
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
»» ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ กลไก การเชื่อมโยงเครือข่าย
และการเชื่อมโยงประเด็นของสมาชิก กพอ. ที่ต้องมองเห็นในมิติที่
เกิดขึ้น และขับเคลื่อนให้เห็นภาพ
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2.4) บทเรียนการทำ�งานของภาคภาคใต้
»» คนทำ�งานในประเด็นเยาวชนใช้ประสบการณ์ตรงในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ
»» การขยายแกนนำ�ในกลุม่ ทีม่ ชี ว่ งอายุใกล้เคียงกัน เช่น ในกลุม่ เยาวชน
ด้วยกันเอง จะทำ�ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ขยายกลุ่มการ
ทำ�งานได้ดีกว่า เพราะสื่อสารกันเข้าใจง่าย
»» การทำ�งานในประเด็นเยาวชน ไม่ใช่ทำ�แค่ในกลุม่ เยาวชนเท่านัน้ แต่
ควรครอบคลุมถึงผู้ปกครอง โรงเรียน และหน่วยบริการด้วย
»» การทำ�กิจกรรมควรมีรูปแบบที่หลากหลาย
»» คนทำ�งานให้ความสำ�คัญกับค่าตอบแทนในการดำ�เนินโครงการ VCCT
มากกว่าทีจ่ ะทำ�ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการเข้าสูก่ ระบวนการ
VCCT และการจัดการกับผลเลือดของตัวเอง
»» ต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานให้กับกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
»» การมีแกนนำ� หรือคนทำ�งานตามกลุม่ ประชากรเฉพาะ จะช่วยให้กลุม่
ประชากรเฉพาะเกิดความสบายใจในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
»» การสนับสนุนอุปกรณ์สำ�หรับกลุม่ ประชากรเฉพาะอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
เจลหล่อลื่น เข็มฉีดยาสะอาด ถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการติดตาม
ความคืบหน้าในการทำ�งานได้เป็นอย่างดี
»» กระบวนการทำ�งานเชิงรุก จะทำ�ให้คนทำ�งานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะได้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้ต้องขังเข้าสู่กระบวนการ VCCT เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการทำ�งานในเชิงรุก และควรเปิดโอกาส
ให้กลุม่ เป้าหมายเข้ามามีสว่ นร่วมในการออกแบบการทำ�งานร่วมกัน
»» ต้องมีการทำ�งานร่วมกับท้องถิน่ ซึง่ ไม่ใช่แค่ในประเด็นของการสนับสนุน
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งบประมาณเท่านัน้ แต่หมายถึงการสร้างคนทำ�งานในพืน้ ทีด่ ว้ ย เพือ่
เป็นการสร้างความยัง่ ยืนในการทำ�งานประเด็นเอชไอวี/เอดส์ บนฐาน
ของการเคารพสิทธิระหว่างกัน
»» ควรมีการขยายเครือข่ายการทำ�งาน เช่น การบูรณาการทำ�งานใน
กลไกพีซีเอ็มจังหวัด และประสานความร่วมมือกับจังหวัดด้วย

ความท้าทาย
»» การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ของผู้หญิง
»» การบูรณาการหรือขยายเครือข่ายการทำ�งานเรื่องเอดส์ทั้งในระดับ
พื้นที่และจังหวัด
»» การพัฒนาฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นความจริง และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้ทันต่อสถานการณ์ และมีความต่อเนื่อง
»» การทำ�งานเรื่องทัศนะต่อการใช้ถุงยางอนามัย ที่ไม่ใช่เน้นในกลุ่ม
เฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นเรื่องของทุกคน
»» มีประเด็นในการทำ�งานทีช่ ดั เจน ต่อเนือ่ ง มีประเด็นในการขับเคลือ่ น
ร่วมกัน
»» เพิ่มการทำ�งานในประเด็น “การสร้างคุณค่าในตัวเอง” เพื่อลดการตี
ตราในตัวเอง โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเฉพาะ
»» หาแนวทางในการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น เข็มสะอาด เจลหล่อลื่น ถุงยางอนามัย เป็นต้น
»» การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องเอดส์ของคนทำ�งานให้ทันสมัย
โดยใช้หลักการวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ�
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6.
กพอ.

จะทำ�งานรณรงค์อย่างไร
ในอีก 3 ปีข้างหน้า
กับเรื่องเหล่านี้

กลุ่มที่ 1 การเข้าถึงบริการสุขภาพและ
บริการด้านเอดส์ของแรงงานข้ามชาติ และ
ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
โจทย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติ และผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะบุคคล
»» การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงกระบวนการรักษา
(ล่าม/พสต.)
»» ในสิทธิประกันสังคม ไม่มีงบส่งเสริมป้องกัน
โรคแตกต่างจากสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ(บัตรทอง)
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»» ระบบบัตรสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ไม่มีการบริหารจัดการในรูป
แบบกองทุน ซึ่งท�ำให้มีความเสี่ยงสูงส�ำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ที่
มีขนาดเล็ก
»» กลุ่มคนที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ ยังประสบปัญหายากล�ำบากใน
การไปรับบริการสุขภาพ
»» ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคนไทย เช่น การฉีดวัคซีนในเด็ก

กลุ่มที่ 1
ประเด็นรณรงค์
1. VCCT FOR ALLท�ำในทุกกลุ่มประชากรไม่มีข้อยกเว้น
2. ควรจัดระบบริการสุขภาพให้มมี าตรฐานเดียวกันในทุกกองทุน
3. ควรจัดให้มีงบส่งเสริมป้องกันในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้มี
ปัญหาสถานะบุคคล
4. ติดตามกระบวนการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ “กองทุน”
อย่างแท้จริง โดยให้ผมู้ ปี ระสบการณ์เข้ามาบริหาร เช่น สปสช.
5. ให้สถานบริการจัดจ้างล่าม เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แรงงาน
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
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กลุ่มที่ 2 การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและบริการทาง
เพศของเยาวชนอายุต�่ำกว่า 18 ปี
กลุ่มที่ 2
ประเด็นรณรงค์
1. การผลักดันให้แพทยสภาแก้กฎระเบียบในการอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ และต้องให้มีการปฏิบัติงานได้จริงในระดับพื้นที่ เพราะ
สถานการณ์ในปัจจุบนั ยังมีเด็กหลายคนไม่กล้าพูดคุย เปิดเผยปัญหา
บางอย่างกับผู้ปกครอง เช่น การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ การ
บ�ำบัดสารเสพติด จึงท�ำให้เยาวชนเข้าไม่ถงึ ระบบบริการด้านสุขภาพ
2. คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย (คปก.) มีคณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
สิทธิด้านเอดส์ที่มีตัวแทนจาก กพอ. เข้าไปร่วมเป็นคณะท�ำงานด้วย
ซึง่ รับทราบสถานการณ์ดงั กล่าวอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ คนท�ำงานด้านเยาวชน
ต้องมีกระบวนการประสานการท�ำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการชุด
ดังกล่าวในการผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมายที่กระทบกับสิทธิ
ของเด็กและเยาวชน
3. การปรับทัศนคติของสังคมทีจ่ ะไม่ตตี รา เยาวชนทีอ่ ยูใ่ นสภาวะเปราะ
บางด้วยการให้ข้อมูลที่รอบด้านกับเยาวชน และสังคม เช่น เยาวชน
ท้องไม่พร้อมแทนที่จะถูกมองว่าไม่รักนวลสงวนตัว ปรับมาเป็นมุม
มองในการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน
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4. ควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการ VCCT แบบเคลื่อนที่
(Mobile VCCT) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่าง
สะดวก และต้องมีกระบวนการให้ค�ำปรึกษาที่รอบด้าน
และเป็นมืออาชีพ
5. การสร้างกระแสงานรณรงค์เชิงสาธารณะในการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพของเยาวชนในระดับประเทศ ที่ขับเคลื่อนกัน
ไปเป็นภาพใหญ่ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่
6. การพัฒนากระบวนการเติมข้อมูล ความรู้ และทัศนะทีเ่ กีย่ ว
กับเยาวชนในกลุม่ เปราะบางให้กบั คนท�ำงานเชิงนโยบายใน
ท้องถิ่น ผู้ให้บริการ และผู้ปกครองได้เข้าใจสถานการณ์
ของเยาวชน
7. การหนุนเสริมศักยภาพให้กบั เยาวชนในการเชือ่ มัน่ ในตนเอง
สามารถคิดและตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบ
กับการด�ำเนินชีวิตของเยาวชน
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กลุม่ ที่ 3 การด�ำเนินงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
(Harm Reduction)
ความเข้าใจ “การลดอันตรายจากการใช้ยา” คืออะไร
»» การลด ละ เลิกยา ไม่สามารถท�ำได้ในช่วงระยะเวลาเพียงข้ามคืน
(ไม่คิดว่าการใช้ยามีผลกระทบ อยู่ในภาวะพึ่งพิงยา ไม่มีทางเลือก
หรือรูป แบบที่เหมาะสม)
»» การใช้ยามีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อครอบครัวและต่อสังคมรอบข้าง
(ใช้ยาแล้วอาจน�ำไปสู่ภาวะพึ่งพิงยา ใช้ยาแล้วอาจน�ำไปสู่ความเสี่ยง
ในการรับและแพร่กระจายเชือ้ ใช้ยาแล้วอาจน�ำไปสูก่ ารเสียชีวติ จาก
การใช้ยาเกินขนาด)
ระหว่างนีอ้ ะไรคือสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็น = การท�ำงานลดอันตราย

สังคมเข้าใจการใช้ยาของผู้ ใช้ยาหรือไม่ อาจสังเกตได้จาก
»» กลุม่ เพือ่ นผูใ้ ช้ยา มีความตระหนักและเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
บางอย่าง
»» คนในครอบครัวและสังคม มีความตื่นตระหนกลดลง มีเวลา มีพื้นที่
ในการคิดและมีทางเลือกมากขึ้นในการเผชิญกับปัญหา

งานที่เครือข่ายคนท�ำงานกับผู้ ใช้ยาผลักดันมาจนถึงขณะนี้
»» ให้บริการเพื่อนผ่านเครือข่ายคนท�ำงาน
»» มีนโยบายระดับชาติวา่ ด้วยเรือ่ งการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
บนหลักการเคารพในคุณค่า ศักดิศ์ รี และความเสมอภาคของมนุษย์
ด�ำเนินโครงการน�ำร่องในพื้นที่ 19 จังหวัด
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»» มีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เพื่อจัดท�ำข้อ
เสนอส�ำหรับการแก้ไขปรับปรุง
»» สปสช.อยู่ระหว่างการจัดท�ำ protocal เรื่องการให้สารทดแทน
ฝิ่นและอนุพันธ์ฝิ่น

กลุ่มที่ 3

ประเด็น/ข้อความรณรงค์
1. เรือ่ งยาเสพติด เราคิดบนฐานของวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์
2. ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงยาคือผู้ป่วยเรื้อรังอย่างหนึ่ง
3. ภาวะพึ่งพิงยาเกิดได้กับผู้ใช้ยาบางคนและการใช้ยาบางชนิด
4. การกลับไปเสพซ�้ำเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
5. เข็มและอุปกรณ์สะอาดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช้สำ� หรับ
การป้องกันโรค (ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้คนเสพยาเพิ่มขึ้น)
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กลุ่มที่ 4 การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
1. สังคม / คนในชุมชน
2. ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
3. ครอบครัวของคนท�ำงาน (มิติหญิงชาย ความหลากหลายทางเพศ)
4. สถานที่ท�ำงาน (ติดเชื้อก็ท�ำงานได้)
5. สถานศึกษา (ติดเชื้อก็เรียนได้)
6. ผู้น�ำศาสนา

กลุ่มที่ 4

ประเด็นรณรงค์
»» เอดส์เป็นเรื่องของทุกคน การติดเชื้อเอชไอวีเป็น
เรือ่ งของพฤติกรรม อาชีพหรือกลุม่ ประชากรไม่ใช่
สาเหตุของการติดเชื้อW
»» ปรับลดอคติเพื่อลดการตีตรา และเพิ่มความเข้าใจ
ในเรื่องเพศ เอดส์ และยาเสพติด ด้วยการสร้าง
บรรยากาศทางสังคม ด้วยการรณรงค์เชิงบวกใน
การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี
และลดการตีตรา เช่น คนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอ
วีสามารถทำ�งานได้ สามารถเรียนได้
»» การทำ�งานรณรงค์ในด้านของการสื่อสารเรื่องเพศ
ในครอบครัว เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิธี
คิด และยอมรับความแตกต่างของคนในครอบครัว
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กลุ่มที่ 5 การพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษาและการ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยชุมชน
สิ่งที่อยากเห็นในอีก 3 ปีข้างหน้า
1. สถานบริการสุขภาพในพืน้ ทีม่ กี ารให้บริการทีไ่ ม่ตตี ราและเลือกปฏิบตั ิ
2. ชุมชนสามารถจัดบริการ VCCT ในชุมชนได้เอง
3. คนในชุมชนเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และสามารถประเมินความ
เสี่ยงด้วยตัวเอง
4. มีการจัดจ�ำหน่ายชุดการตรวจเอชไอวีที่ใช้ง่าย ตรวจได้ด้วยตนเอง
แต่ทงั้ นีต้ อ้ งมีกระบวนการติดตามผลในการให้คำ� แนะน�ำอย่างใกล้ชดิ
คุณภาพการตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกัน รู้ผลภายในวันเดียวกัน

กลุ่มที่ 5
ประเด็นรณรงค์
»» สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งตัวเอง เเละคนรอบข้างในเรื่อง
ผลการตรวจที่เป็นด้านบวก
»» การสร้างสภาวะแวดล้อมเชิงบวก เพือ่ ให้ประชาชนมีขอ้ มูลและ
มั่นใจที่จะเข้าไปใช้บริการ VCCT มากขึ้น
»» พัฒนาชุดตรวจที่ใช้ง่าย เข้าใจง่าย
»» กระตุ้น พัฒนา ระบบการให้บริการของภาครัฐ เอกชน ให้
เป็นมิตร และเพียงพอ
»» ให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนจัดบริการ VCCT
»» สนับสนุน พัฒนา กระบวนการทำ�งาน ให้กบั คนทำ�งานในเครือข่า
ยกพอ. เพือ่ ขยับการทำ�งานในประเด็น VCCT ให้เข้มข้นมากขึน้
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การอภิปรายการขับเคลือ่ นงานรณรงค์ ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า
ของ กพอ.
1. มีบางประเด็นหายไปจากการพูดคุยในกลุ่ม มีกลุ่มประชากรบาง
กลุ่มหายไปจากการรณรงค์ อาทิ เด็กที่ได้รับผลกระทบ และ
ประเด็นเพศภาวะและการทำ�งานกับกลุ่มผู้หญิง
2. งานส่งเสริมการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ(VCCT)
ยังเน้นรณรงค์ให้คนมาตรวจเพื่อรู้สถานะการรับเชื้อฯ แต่ระบบ
การติดตามผลและการให้คำ�ปรึกษาทีต่ อ่ เนือ่ ง และการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนหายไป ยังมุ่งให้ความสำ�คัญกับการให้บริการในคลีนิค
ในวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ สำ�นักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ จะเริม่ นโยบายการจ่ายยาต้านไวรัสให้กบั ผูต้ ดิ
เชือ้ ทันทีในทุกระดับซีดี 4 ตามชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลัก
ประกันสุขภาพซึง่ ต้องมาพร้อมกับการให้คำ�ปรึกษากับผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวีในการเตรียมความพร้อมต่อการรับยา อย่างไรก็ดียังมี
สถานการณ์ที่ผู้ให้บริการบางแห่งยังใช้ดุลยพินิจในการจ่ายยา
อยู่ ซึ่งต้องใช้เวลาทำ�งานชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับ
โรงพยาบาลในประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น
ปัจจุบันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการกำ�หนดงบ
ประมาณสำ�หรับการจ่ายยาต้านไวรัสไว้ที่ประมาณ 2 แสนกว่า
คน แต่ในความเป็นจริงมีคนเข้ารับยาต้านไวรัสไม่ถึงสองแสน
จึงต้องมีแนวทางในการสื่อสาร และการบริหารจัดการด้านการ
จ่ายยาต้านไวรัสของ สปสช. ให้ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ หรือ
ผู้ที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล
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»» ในกลุ่มพนักงานบริการยังเผชิญกับปัญหาถูกบังคับให้
ตรวจเลือดโดยไม่สมัครใจ และหากพบว่าติดเชื้อเอชไอ
วีจะถูกให้ออกจากงาน ไม่มีข้อมูลด้านการรักษา และ
ศูนย์การให้คำ�ปรึกษาที่เป็นมิตรเฉพาะกลุ่ม ในกรณี
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ยังต้องเผชิญ
ปัญหาเข้าไม่ถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
»» เพิ่มบทบาทของชุมชน/เครือข่ายประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการVCCT
3. สนับสนุนให้มกี ารทำ�งานเชิงนโยบายด้านการดูแลสุขภาพเยาวชน
ที่อยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อม
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7.
การเตรียมงานรณรงค์
ก่อนงานสัมมนา
เอดส์ระดับชาติ
ประจำ�ปี 2557

คุณนิมติ ร์ เทียนอุดม ซึง่ เป็นประธานอนุกรรมการ
ด้านชุมชนจัดงานสัมมนาระดับขาติเรือ่ งโรคเอดส์ ครัง้ ที่ 14
(17-19 ธันวาคม 2557) และคณะกรรมการองค์กรพัฒนา
เอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ได้เสนอแผนที่จะจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเอดส์ชาติ โดยมี
ระยะเวลาตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนธันวาคม 2557 มี
กิจกรรมรณรงค์เฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ รวมทัง้ หมด 7 ครัง้
เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้ามาร่วมงานในการประชุมสัมมนา
เอดส์ชาติมากขึ้น รายละเอียดแผนงานฯ มีดังนี้
กรอบแนวคิด (Theme) งานสัมมนาฯ : ไม่ติด
ไม่ตาย ไม่ตตี รา โดยภาคชุมชนจะเน้น : การสือ่ สารเพือ่ ลด
การตีตรา ซึง่ เมือ่ เปลีย่ นทัศนะ หรือลดการตีตราได้ ก็จะเป็น
ส่วนหนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารเข้าสูบ่ ริการ และลดผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่
และลดการป่วย/ตายจากเอดส์
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เอดส์ รู้เร็วรักษาได้ / มีเอชไอวีก็เรียนได้ ทำ�งานได้
(ลบภาพเอดส์ = รักษาไม่ได้/ป่วย/ตาย)
ใครๆ ก็เสีย่ งได้ ถ้า..... (ลบภาพกลุม่ เสีย่ ง/ ลบภาพผูต้ ดิ เชือ้ = คนไม่ด)ี
มุ่งทำ�ให้เอดส์เป็นเรื่องปกติ

เป้าหมาย
1. สื่อสารกับคนที่เข้าร่วมงานสัมมนา เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ เยาวชน
เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเอดส์ในเชิงบวก
2. สร้างกระแสสังคม สร้างความเข้าใจสาธารณะ

ช่วงระยะเวลาทำ�กิจกรรม

รูปแบบงานการดำ�เนินงานด้านชุมชน
1. กิจกรรมการสร้างกระแสสังคม ก่อนงานสัมมนา
เน้นกระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวันสำ�คัญที่มีในแต่ละเดือน
1.1 วันที่ 26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล
เครือข่าย12D จะไปยื่นหนังสือติดตามการเพิ่มสิทธิประโยชน์
การให้บริการ Methadonemaintenance treatment (MMT)
ในการดูแลผู้ใช้สารเสพติด ต่อสำ�นักงานประกันสังคม
1.2 วันที่ ๑ กรกฎาคม - วันแห่งการรับคำ�ปรึกษาและตรวจ
เอชไอวี (VCCT Day)
ประเด็น คือ ตรวจเพื่อก้าวต่อ
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ลักษณะกิจกรรม
1.2.1 กิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัด
• เชียงใหม่ - แรลลี่ จัดรายการวิทยุ Mobile VCCT โดย
องค์กร M Plus
• พัทยา - จัดคาราวานรอบเมือง โดยองค์กรsister/SWING
• 99 อำ�เภอ – จัดการให้คำ�ปรึกษาและตรวจเอชไอวี
เคลื่อนที่(mobile VCCT) โดยเครือข่ายและกลุ่มผู้ติดเชื้อ
ร่วมกับงานชุมชน
1.2.2 กิจกรรมส่วนกลางใน กทม. ผูป้ ระสานงานหลัก แอคเซส
• จัด EVENT /เปิดประเด็นกับสื่อมวลชน โดยร่วมกับ
สปสช./สธ./กาชาด
• จัดการให้คำ�ปรึกษา และตรวจเอชไอวีเคลื่อนที่ (mobile
VCCT) โดย ประสานกทม.จัดกิจกรรม
• ร่วมกับศูนย์สาธารณสุข กทม. อย่างน้อย ๒๕ เขต
1.3 วันที่ ๔ สิงหาคม - วันสื่อสารแห่งชาติ
ประเด็น การสือ่ สารทีช่ ว่ ยลดการตีตราในเรือ่ งเอดส์ ผูป้ ระสาน
งานหลัก PPAT เพื่อบอกประเด็น/ข้อความกลางชุดเดียวกัน
ว่าให้ระมัดระวังการสื่อสารที่ทำ�ให้เกิดการตีตราในเรื่องเอดส์
ลักษณะกิจกรรม
• พบ ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ ไทยพีบีเอส ว๊อยซ์ทีวี เนชั่น DTV
ไนซ์ชาแนล โดยพี่ต่อ พิงค์แมงโก้/โฮโมสลับขั้ว
• พบ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก
• สื่อแจก สื่อมือโปรของ MSM / การสื่อสารเรื่องเพศของ
สคส. /Press kit
66

ร า ย ง า น ส มั ช ช า

กพอ. ชาติ
ประจำ�ปี 2555 – 2556

1.4 วันที่ ๑ กันยายน – วันเยาวชน (20ก.ย.)
ประเด็น การละเมิดสิทธิเยาวชน - ๑๘ ปีตรวจเลือดได้/เยาวชน
ที่ติดเชื้อฯ ได้เรียน - ผู้ประสานงานหลัก มูลนิธิพะเยาเพื่อ
การพัฒนา(พิมพ์วลี และ ลาภิศ)
ลักษณะกิจกรรม
• กิจกรรมจัดพบปะ ผู้บริหารองค์กรและ ยื่นหนังสือให้กับ
กรรมการสิทธิมนุษยชน และ หน่วยงานสหประชาชาติ
• เต้น ประกอบเพลง โดยเพลงต้องปล่อยก่อนวันงาน (เพลง
จากเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ – พี่จุ้ย ประสาน)
• นัดคุยกับเครือข่ายเยาวชน / คนทำ�งานกับกลุ่มเยาวชน
แพธ / รักษ์ไทย / YMAT / DPF ในงานสมัชชา กพอ.
1.5 วันที่ ๑ ตุลาคม - วันเข้าถึงการรักษาแห่งชาติ
เป็นเดือนทีเ่ ริม่ ยาต้านฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพ) ประเด็น
เรื่องเอดส์รักษาได้ ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการรักษา ลดการตี
ตราตัวเอง ประเด็น เอดส์รักษาได้ ถึงมีเชื้อฯ ก็ก้าวต่อไปได้
และทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษา รวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย
- ผู้ประสานงานหลัก เครือข่ายฯ และแอคเซส
ลักษณะกิจกรรม
• เดินพาเหรด จากหน้าองค์การเภสัชกรรม ไปอนุสาวรีย์/
ทำ�เนียบรัฐบาลหรือที่ที่กำ�หนด
• กิจกรรม ย้อนรอยประวัตศิ าสตร์วา่ ได้ยาต้านฯ มาได้อย่างไร
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1.6 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ
ประเด็น ความหลากหลายทางเพศก็เท่ากับคนอื่น “ทุกคนมี
สิทธิบริจาคเลือด” ไม่ตีตราคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
- ประสานงานหลัก สมาคมฟ้าสีรุ้ง
ลักษณะกิจกรรม
เดินพาเหรดจาก Swing ไปสภากาชาดไทย เอามิสทิฟฟานี
ไปร่วมเดินด้วย และจัดเสวนาที่หน้าสภากาชาดไทย เพื่อมา
ติดตามทวงถามสถานการณ์ ให้เป็นเวทีเปิดอภิปราย
1.7 วันที่ ๑ ธันวาคม –วันเอดส์โลก (WAD)
ประเด็น ลดการตีตรา ลดการตาย ลดการติดเชื้อฯ รายใหม่
• ประเด็น ลดการตีตรา เพื่อนำ�ไปสู่การลดการติดเชื้อฯ
รายใหม่ และลดการตายจากเอดส์
• จัดให้มกี ารเซ็น MOU เรือ่ งลดการตีตรา (โดยองค์กร FAR)
หมายเหตุ งานกิจกรรมรณรงค์ก่อนงานสัมมนาฯ ทั้ง 7 ครั้งจะมีการ
รวบรวมอยู่ในลานชุมชนของงานสัมมนาเอดส์ชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เพิ่ม
เติม และการจัดกิจกรรมรณรงค์ในแต่ละเดือน องค์กรในระดับภาคสามารถจัด
กิจกรรมควบคู่กับส่วนกลางได้

2. กิจกรรมในงานสัมมนาฯ
2.1 การจัดชุมนุม เพื่อสร้างความสนใจเฉพาะประเด็น Flash mob
ตามสถานทีต่ า่ งๆ ในงานทัง้ 3 วันประสานงานหลัก องค์กร M Plus+
2.2 จัดซุ้มนิทรรศการในลานชุมชน รูปแบบงานวัด / ให้เป็นภาพ
เครือข่าย ประเด็น ลดการตีตรา เช่นเดียวกับกิจกรรมสร้างกระแส
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น เครือข่าย
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เยาวชน, ความหลากหลายทางเพศ, เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ, กพอ.,
พนักงานบริการ, เครือข่ายผูใ้ ช้ยา, เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
2.3 ฉายภาพพยนตร์ ประเด็นเรื่องเพศ/เอดส์ ที่ว่าด้วยเรื่อง ลด
การตีตรา
ประสานงานหลัก - องค์กร M Plus+ โดยจัดจัดโปรแกรม
ฉายหนัง ดูหนังแล้ว ชวนคุย พูดคุยกับผู้กำ�กับฯ
2.4 เดินพาเหรด ปาร์ตี้ วันที่ ๑๘ ธค. โดยองค์กร SWING / The
Poz / Sister / ฟ้าสีรุ้ง / TNP+
ประเด็น รณรงค์ลดการตีตรา/ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวน
ให้คนทั่วไปเข้าร่วมงาน
ลักษณะกิจกรรม
เดินจากอนุสาวรียช์ ยั ฯ – หอศิลป์ และมีกจิ กรรมเชิงสัญลักษณ์
และปาร์ตี้ท้ายงาน
2.5 Community Lounge ประสานงานหลัก Sister สำ�หรับชุมชน
คนทำ�งาน
2.6 โซน (เวที) พูดคุย ผู้ประสานงานหลัก ACCESS
ประเด็นที่พูดคุย ได้แก่ สิทธิการมีครอบครัว + การลดการตี
ตราของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ, โรงเรียนครอบครัว
(การสื่อสารเรื่องเพศของพ่อแม่), ความจริงที่พูดยาก (การ
สื่อสารเรื่องเอดส์กับคนใกล้ชิด ในหลายๆ มิติ)
2.7 การมีส่วนร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ เปิดตัวเพลงและเต้น
ประกอบเพลง ซึ่งทุกเครือข่ายร่วมกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Social Media มาก่อน
ประสานงานหลัก สมาคมฟ้าสีรุ้ง
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8.
บทบาทและทิศทางสำ�คัญ
ในการทำ�งาน
ของกลุ่มประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบในอีก
3 ปีข้างหน้า

บทบาทและทิศทางส�ำคัญในการท�ำงานของกลุม่ ประชากร
ที่ได้รับผลกระทบในอีก 3 ปีข้างหน้า

ด�ำเนินรายการ โดย สุภัทรา นาคะผิว
ผู้ร่วมเสวนา
1. จารุณี ศิริพันธ์
ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้ยา
2. ดนัย ลินจงรัตน์ ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ
3. อภิวัฒน์ กวางแก้ว ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
4. ชูวงศ์ แสงคง
ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ
5. สุรางค์ จันทร์แย้ม ผูแ้ ทนเครือข่ายคนท�ำงานเพือ่ พนักงาน
บริการ
6. นภีรนันท์ น�้ำดอกไม้ และนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ
			
ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน
7. มาลินี เวชสุข
ผู้แทนเครือข่ายผู้หญิง
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ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้ยา
เครือข่ายผู้ ใช้ยา

ลักษณะการทำ�งานของคนทำ�งานในประเด็นยาเสพติดคือ จะทำ�งาน
ร่วมกัน 3 ส่วน คือ เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย ที่ต้องทำ�งานเพื่อลดการ
ตีตราภายในของผู้ใช้ยา และขยายฐานการทำ�งานเพื่อเข้าถึงสมาชิกในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง อีกส่วนคือ ภาคีในโครงการแชมเปี้ยน ซึ่งเป็นหัวหอกสำ�คัญ
ในการเข้าถึงผูใ้ ช้ยา การนำ�ผู้ใช้ยาเข้าสู่บริการการรักษาและการป้องกันเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยา และส่วนสุดท้ายคือเครือข่ายคนทำ�งานด้านการ
ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด หรือ 12D ที่เป็นการทำ�งานด้านการส่ง
เสริมและผลักดันนโยบายลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
ส�ำหรับแนวทางในการท�ำงานในประเด็นยาเสพติดตอนนีบ้ นสถานการณ์ที่
เราไม่สามารถปฏิเสธหรือจัดการยาเสพติด ผูใ้ ช้ยาเสพติดให้หมดไปได้ คือ ถ้าเป็นใน
เชิงนโยบาย ต้องมีการผลักดันให้เกิดการให้บริการที่รอบด้านส�ำหรับผู้ใช้ยา มี
ชุดแพ็กเกจในการตรวจสุขภาพที่ตรงกับความต้องการ เช่น บริการสารทดแทน
เมทาโดน การให้บริการเข็มและอุปกรณ์สะอาด(ทีต่ อ้ งเข้าใจร่วมกันว่าเป็นอุปกรณ์
ป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับผู้ใช้ยา เช่นเดียวกับถุงยางอนามัย) เพื่อให้เห็นว่าการ
พกพาเข็มไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและผิดกฎหมาย อีกทั้งยังท�ำให้ผู้ใช้สารเสพติดเข้าถึง
บริการสุขภาพทีด่ ขี นึ้ นอกจากนัน้ ก็เป็นเรือ่ งการเข้าถึงเรือ่ งอืน่ ๆ เช่น การตรวจและ
รักษาไวรัสตับอักเสบบี ซี
นอกจากนัน้ ยังต้องมีการท�ำงานในเชิงปรับเปลีย่ นทัศนคติหรือเรียกว่าการ
สร้างความเข้าใจใหม่ของสังคมและคนท�ำงานเชิงนโยบายในประเด็นยาเสพติด ซึง่ อยู่
บนฐานของการให้ขอ้ เท็จจริงทีร่ อบด้าน เช่น ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผใู้ ช้ยาเสียชีวติ สูงทีส่ ดุ 2
อันดับแรก คือ เอชไอวี/เอดส์ กับ การใช้ยาเกินขนาด ส่วนการเข้าค่ายบ�ำบัด(ใน
ระยะสัน้ )ไม่สามารถท�ำให้ผใู้ ช้ยาเลิกยาได้อย่างเด็ดขาด ประเมินได้จากคนทีเ่ ข้ารับ
การบ�ำบัดสามารถเลิกยาได้ส�ำเร็จเพียงแค่ 1.33%เท่านั้น (จากข้อมูลบสต.) หรือ
จากข้อมูลในเรือนจ�ำที่พบว่าผู้ต้องขังกว่า 70 % เป็นคดียาเสพติด และส่วนใหญ่
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เป็นเพียงผูค้ า้ รายย่อยหรือผูเ้ สพเท่านัน้ เมือ่ เป็นอย่างนีก้ ารน�ำคนเข้าสูก่ ระบวนการ
บังคับบ�ำบัด หรือเข้าสูเ่ รือนจ�ำคงไม่ใช่คำ� ตอบอีกต่อไปแล้ว เพราะคุกไม่ใช่บา้ นของ
ผู้ใช้ยา การแก้ปัญหายาเสพติดจึงต้องเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้ด้วย
อีกทั้งต้องมีแนวทางในการท�ำงานกับครอบครัว ชุมชนในการสร้างความ
เข้าใจว่ายาเสพติดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน การเลิกใช้ยาไม่ใช่เรื่องง่าย เน้น
การท�ำงานกับคูข่ องผูใ้ ช้ยา หรือผูใ้ ช้ยาทีเ่ ป็นผูห้ ญิงมากขึน้ เพือ่ ให้คเู่ ข้ามามีสว่ นร่วม
ในการดูแลผูใ้ ช้ยาซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งหลายอย่างทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูใ้ ช้ยาและต่อคู่
ได้ นอกจากนั้นในระยะยาวต้องท�ำงานร่วมกับกับ อปท. ในการสร้างความเข้าใจ
ในวิถีชีวิตของผู้ใช้ยา เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของการแก้ปัญหายาเสพติดแบบใหม่
ทีไ่ ม่ใช่การเน้นปราบปรามเพียงอย่างเดียว แต่ใช้งบประมาณทีม่ มี าท�ำงานเพือ่ ดูแล
คุณภาพชีวิตผู้ใช้ยา และลดอคติในชุมชนได้อย่างไร
ส่วน กพอ. ต้องเป็นพืน้ ทีใ่ นการสร้างพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ มเครือข่ายร่วม
กัน เพือ่ จะได้มกี ารเรียนรูป้ ระสบการณ์การท�ำงานทีห่ ลากหลาย และมีเครือข่ายใน
การท�ำงานที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในประเด็นยาเสพติดก็เป็นประเด็นตัดขวางที่ทุก
เครือข่ายก�ำลังเผชิญกับปัญหา เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันได้อย่างไร

ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ
“ฟ้ามิตร” หรือ PHAMIT เป็นองค์กรที่ทำ�งานด้านสุขภาพในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติเป็นหลัก สถานการณ์ปัญหาที่พบจากการทำ�งานในประเด็น
ดังกล่าว มีทั้งจำ�นวนแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น การให้แรงงานข้าม
ชาติเข้าถึงการรักษาด้วยการขายบัตรสุขภาพ แต่ยังมีปัญหาในระดับปฏิบัติ
อีกทัง้ คนทำ�งานในหน่วยทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพให้กบั แรงงานข้ามชาติยงั เป็น
คนไทย ซึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาให้เข้าใจตรงกัน และยังมีทัศนะในการให้
บริการคนต่างชาติกับแรงงานข้ามชาติที่ไม่เท่าเทียมกันด้วย
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ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการตีตราในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จึงต้องพัฒนา
แนวทางในการสร้างอาสาสมัคร เพือ่ ให้ความรูก้ บั ประชากรข้ามชาติ พร้อมกับการ
ให้บริการด้านสุขภาพในลักษณะ Drop in ในชุมชน รวมถึง VCCT ในแรงงานข้าม
ชาติด้วย ในอีก 2 ปีข้างหน้า อยากให้ กพอ. ด�ำเนินการดังนี้
1. ขับเคลือ่ นเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของแรงงาน
ข้ามชาติ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือระบบบริการสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบัตรทอง และผู้ให้บริการ
ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงมีการแปลภาษาให้กับ
แรงงานข้ามชาติที่ใช้บริการด้านสุขภาพ
2. มีการทำ�งานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกลุ่ม
ประชากรข้ามชาติ
3. กพอ. ทำ�หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทุน หรือระดมทุนในการดำ�เนินงาน
ในประเทศ เพราะเงินทุนสนับสนุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลง

ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
การทำ�งานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ(ในบริบทของงาน
ด้านเอชไอวี/เอดส์)เกิดขึ้นเมื่อปี 2546 เพราะไม่ชอบการถูกตีตรา และ
ไม่อยากทำ�งานแค่เรื่องของตัวเองในประเด็นชายรักชายเพียงอย่างเดียว
ต้องทำ�งานให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม
ลักษณะการท�ำงานจะประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายที่ท�ำงานในประเด็น
ความหลากหลายทางเพศครอบคลุมทุกภาค ซึ่งจะมีการประชุมและทบทวนการ
ท�ำงานร่วมกันทุก 2 ปี ตามงานสัมมนาเอดส์ชาติ
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แนวทางการท�ำงานในอีก 2 ปีขา้ งหน้า คือ การท�ำงานภายใต้ประเด็น “การ
ลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดการตายจากเชื้อเอชไอวี และลดการตีตรา” ซึ่งต้อง
ลงแรงกับการท�ำงานในชุมชนตัวเองและกลุ่มหลากหลายทางเพศในเครือข่ายอื่นๆ
ที่เชื่อมการท�ำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น ต้องมีการพัฒนารูปแบบงานให้ความรู้เรื่อง
เอดส์ VCCT และสถานที่ให้บริการ พร้อมทั้งมีทักษะในการให้ความรู้เรื่อง VCCT
นอกจากนี้กลุ่มความหลากหลายทางเพศได้พัฒนางานให้บริการผ่านรูป
แบบคลินิกพิเศษส�ำหรับMSM โดยบูรณาการท�ำงานร่วมกับภาครัฐที่มีบริการอยู่
แล้ว โดยต้องผลักดันให้ภาครัฐให้บริการตรวจคลินกิ ทีม่ มี าตรฐานเท่าเทียมกัน แต่
ในช่วงเวลาวิกฤตทีภ่ าครัฐไม่สามารถจัดการได้อย่างเร่งด่วน พวกเราต้องมีแนวทาง
ในการลุกขึ้นมาจัดการเรื่องคลินิกพิเศษไปก่อน
ส�ำหรับการณรงค์ VCCT ต้องท�ำทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ซึ่งทั้ง 3 ส่วนต้องท�ำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนได้จัดการเรื่อง VCCT ได้ด้วยตัวเองในบรรยากาศ
ทางสังคมทีจ่ ะท�ำให้เอดส์อยูใ่ นมุมบวก รวมไปถึงการขับเคลือ่ นองค์กรชุมชนให้จด
ทะเบียน มีสวัสดิการ มีการสนับสนุนชุดตรวจเลือดทีเ่ ข้าใจง่าย และมีชดุ ตรวจเลือด
หาเชือ้ เอชไอวีได้ดว้ ยตนเอง(Test Kit)ในสถานบริการในชุมชนทีเ่ ข้าถึงง่าย เพือ่ ให้
ประชาชนทุกคนเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะต้องท�ำให้
ประชาชนได้รผู้ ลเลือดด้วยตัวเองได้เร็ว กล่าวคือหากผลเลือดเป็นบวกก็ตอ้ งพูดคุย
ถึงแนวทางในการรักษา หากผลเลือดออกมาเป็นลบก็ให้มีการป้องกันตัวเองให้คง
สถานะเป็นลบตลอดไป ที่ส�ำคัญต้องมีกระบวนการดูแลให้ค�ำปรึกษาภายหลังจาก
ทราบผลเลือดที่มีประสิทธิภาพด้วย
ส่วนการรักษาต้องท�ำงานร่วมกับเครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ในการท�ำงานร่วมกับ
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงานเชิงรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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ผู้แทนเครือข่ายคนทำ�งานเพื่อพนักงานบริการ
การรวมตัวของเครือข่ายคนทำ�งานเพื่อพนักงานบริการ เกิดจาก
แหล่งทุนของโกลบอลฟันด์ที่ทำ�ให้เกิดองค์กรในการทำ�งานร่วมกัน จากการ
ทำ�งานที่ผ่านมาได้มีการตั้งคำ�ถามกับคนทำ�งานว่า เราคิดอย่างไรในการ
ทำ�งานกับพนักบริการ จะไปต่อในประเด็นนีห้ รือไม่อย่างไร และเราอยากเห็น
พนักงานบริการมีแนวทางในชุมชนไปในทิศทางไหน
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาการท�ำงานอยูใ่ นลักษณะท�ำงานตามโครงการ ตามงบประมาณ
ท�ำงานตามกรอบของประเทศที่ก�ำหนด เราได้เก็บเกี่ยวต้นทุนเหล่านี้ไปมากน้อย
อย่างไร เพราะจะเป็นต้นทุนในการต่อยอดการท�ำงานในอนาคต เนื่องจากการ
พึ่งพิงแหล่งทุนภายนอกจะไม่ยั่งยืน จึงต้องเอาต้นทุนที่มีมาสร้างความยั่งยืนให้
กับตัวเอง โดยสร้างชุดเครื่องมือในการพึ่งพิงตัวเอง โดยมองทรัพยากรที่อยู่ใกล้
ตัวมาใช้ในการท�ำงาน
เราวิเคราะห์ว่าการท�ำงานที่ผ่านมายังเดินหน้าตามกลไก แต่เครือข่าย
ในการท�ำงานร่วมกันยังหลวมมาก เรายังไม่มีการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานบริการที่ชัดเจน การท�ำงานของพนักงานบริการยังถูก
โดดเดี่ยว เราจึงต้องมีกระบวนการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีพื้นที่ในการเรียนรู้
ข้ามเครือข่ายมากขึ้น เพราะคนหนึ่งคนมีองค์ประกอบหลายอย่างประกอบอยู่ เรา
จึงต้องมีเพื่อนเป็นพลังส�ำคัญในการผลักดันการท�ำงานให้เข้มแข็ง
ที่ส�ำคัญพนักงานบริการต้องลุกขึ้นมาท�ำงานด้านสุขภาพด้วยตัวเอง เช่น
การพัฒนาคลินกิ ทีเ่ ป็นมิตรในกลุม่ พนักงานบริการ ทีเ่ ราสามารถลุกขึน้ มาเป็นผูใ้ ห้
ค�ำปรึกษาได้เอง หรือกิจกรรม VCCT ในชุมชนและกระบวนการดูแลรักษา ต้อง
พิสูจน์ให้เห็นในเชิงคุณภาพที่เทียบเท่ากับมาตรฐาน เพื่อให้สังคมก้าวข้ามอคติที่
มีต่อพนักงานบริการ
เราทุกคนเป็น กพอ. จึงต้องมีกระบวนการหนุนเสริมจากส่วนกลาง ให้เรา
สามารถน�ำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้จริงในแต่ละข่ายงาน และสนับสนุนให้มีสถาบัน
การเรียนรู้การท�ำงานแบบเอ็นจีโอ เพื่อให้นักกิจกรรมรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่อง
งานพัฒนา ซึ่งยังเป็นความฝันที่อยากจะเห็น
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ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
เป้าหมายในการทำ�งานของเครือข่ายฯ คือการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ
เข้าถึงการรักษาในเรื่องเอชไอวี เพราะมีสถานการณ์ที่เด็กยังคงติดเชื้อ วัย
รุน่ ยังติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ รวมถึงการติดเชือ้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการ
ติดเชือ้ เกิดขึน้ ได้ในทุกกลุม่ คน เราจึงต้องผลักดันให้ผตู้ ดิ เชือ้ ทุกคนเข้าถึงการ
รักษา ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และการสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์รักษาได้
เอชไอวีป้องกันได้ให้กับสังคม
บทบาทส�ำคัญของผู้ติดเชื้อ คือการเข้าไปท�ำงานร่วมให้บริการในสถาน
พยาบาลในรูปแบบ “ศูนย์องค์รวม” เพื่อดูแลติดตามหนุนเสริมผู้ติดเชื้อทั้งใน
ด้านกาย ใจ สังคม เครือข่ายฯได้ขายแนวคิดนี้ให้หน่วยบริการเพื่อให้เห็นความ
ส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อในการพัฒนาระบบการให้บริการ รวมไปถึง
งาน Mobile VCCT ที่ให้บริการแบบเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน เป็นการสร้างความ
เข้าใจเรื่องการประเมินความเสี่ยงและตรวจเลือดให้กับคนในชุมชน
ส่วนงานเชิงนโยบายจะผลักดันในประเด็นสุขภาพมาตรฐานเดียว เพือ่ ลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างความเป็นธรรม โดยเริม่ ต้นทีร่ ะบบสาธารณสุขให้มคี วามเท่า
เทียมกัน ส่วนเรื่องเอฟทีเอ (การเจรจาเขตการค้าเสรี) ก็ยังมีการติดตามอย่างต่อ
เนื่อง เพราะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชนทุกคน ซึ่งไม่ใช่แค่ยารักษา
เอดส์แต่เพียงอย่างเดียว

ผูแ้ ทนเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย (Youth Net)
เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ มีศนู ย์ประสานงานและมีการขับเคลือ่ น
งานกับเยาวชนในพืน้ ที่ จ.จันทบุรี แต่กม็ กี ารทำ�งานผ่านเครือข่ายใน จ.เชียงราย
เชียงใหม่ ยะลา กาฬสินธุ์ ทิศทางการทำ�งานเอดส์ เน้นการสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเรือ่ งเอดส์ให้กบั เยาวชน และจะขยายการทำ�งานไปยังหน่วยงานภาครัฐให้
เข้าใจประเด็นเอชไอวี/เอดส์ในกลุม่ เยาวชนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาภาครัฐ
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ให้ความสนใจในการทำ�งานเอดส์มากขึ้น แต่บทบาทที่เอ็นจีโอทำ�งานกับภาค
รัฐยังทำ�งานร่วมกันตามรายกิจกรรมเท่านั้น
ส�ำหรับประเด็นการตรวจเลือดเพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวีในเด็กอายุตำ�่ กว่า
18 ปี โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง ซึง่ ทางข่ายเยาวชนยังมีการผลัก
ดันในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้มีสถานการณ์ที่เยาวชนยังไม่เข้าใจระบบ
VCCT และแนวทางในการรับมือกับผลเลือดที่ได้รับ จึงเน้นการท�ำงาน VCCT ใน
กลุ่มเด็กที่มีความสมัครใจมากกว่า
งานเด็กกับประเด็นเอชไอวีของมูลนิธดิ วงประทีป และจากการหารือกับเครือ
ข่ายคนท�ำงานด้านเด็ก ซึง่ แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือเด็กทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี ซึง่ มีหน่วยงานที่
รับดูแลแก้ปญ
ั หาเรือ่ งดังกล่าวอยูแ่ ล้ว ซึง่ กระบวนการให้ความรูก้ บั ครอบครัวและคน
ใกล้ตวั เรือ่ งเอชไอวี จะช่วยให้เด็กเข้าถึงการรักษาได้มากขึน้ และยอมรับในสถานะ
ของตัวเองได้ดี แต่ถ้าเด็กที่ไม่มีครอบครัว ก็ยังไม่มีกระบวนการติดตามเด็กอย่าง
ต่อเนือ่ งจากองค์กรทีท่ ำ� งานเด็ก ท�ำให้เกิดสถานการณ์ทเี่ ด็กเสียชีวติ จากอาการเจ็บ
ป่วย เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี จะไม่พูดถึงปัญหาของตัวเอง เพราะสังคม
ตีตรา ดูถกู ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ นท�ำงานต้องมองหาช่องทางใน
การให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการท�ำงานในอนาคต เราต้องท�ำให้ชุมชนให้ความส�ำคัญ และมี
บริการรองรับให้กับเยาวชนที่ชุมชนสามารถด�ำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยการ
ให้เด็กร่วมออกแบบรูปแบบบริการทีเ่ ยาวชนอยากได้เกีย่ วกับการจัดบริการสุขภาพ
ส�ำหรับเด็ก ซึง่ คณะท�ำงานด้านเด็ก (CAG) จะเป็นตัวกลางในการให้เด็กเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นกลไกที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วในชุมชน
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ผู้แทนเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
เครือข่ายผูห้ ญิงฯ เกิดขึน้ จากโครงการเสียงและทางเลือกของผูห้ ญิง
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเน้นการทำ�งานด้านสุขภาพทางเพศของผู้หญิง
โดยให้คู่เข้ามามีส่วนร่วมในข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงด้วย เพื่อ
ให้เห็นปัญหาที่ซ้อนทับผู้หญิงอยู่ และให้ผู้หญิงได้เรียนรู้ รู้จักความต้องการของ
ตัวเอง มองเห็นความคาดหวังที่สังคมมีต่อผู้หญิง เพื่อเสริมพลังให้ผู้หญิงมีความ
เข้มแข็งในการสะท้อนความต้องการของตัวเอง และพัฒนาเป็นเครือข่ายการ
ท�ำงานผู้หญิงร่วมกัน ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะขยายไปในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแรงงานข้ามชาติด้วย
เพื่อสร้างเครือข่ายในการท�ำงานร่วมกัน

การอภิปรายแลกเปลี่ยน
»» สนับสนุนให้มโี รงเรียนเอ็นจีโอ เพือ่ ยกระดับให้งานพัฒนามีคณ
ุ ภาพ
และต้องมีการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตของคนทำ�งานด้วย
»» ควรมีการประชาสัมพันธ์การทำ�งานของนักพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ
»» ต้องกลับไปสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เครือข่ายของตัวเอง รวม
ถึงการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เพื่อนำ�ไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในการทำ�งาน
»» ควรมีการพัฒนาโมเดลที่เป็นตัวอย่างในการทำ�งานแก้ไขปัญหาเอช
ไอวี/เอดส์ การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
»» ศูนย์ให้บริการที่เป็นมิตรในรูปแบบและชื่อเรียกต่างๆ ควรเป็นการ
ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อทำ�หน้าที่แก้ไขปัญหาและส่งต่อปัญหา
ไปสู่ระบบของประเทศที่รองรับได้
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»» การผลักดันเชิงระบบในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในเรื่องเอชไอ
วี/เอดส์กับประชาชนทุกคน เพื่อลดการตีตรา รวมไปถึงการพัฒนา
สวัสดิการทางสังคมทีจ่ ำ�เป็นกับคนทุกคน เป็นความท้าทายทีต่ อ้ งหา
แนวทางในการทำ�งานร่วมกัน
»» ประเด็นตัดขวาง เช่น สิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม สิทธิ
ทางเพศ การสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยา ยังต้องทำ�งานเชิงวิธีคิด
อย่างเข้มข้นร่วมกันต่อไป
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9.
กองทุนโลกด้านเอดส์

วัณโรค และมาลาเรีย
(Global Fund)
รอบ New Funding Model
กับ กองทุนป้องกันเอดส์
ของประเทศ

กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Global
Fund) รอบ New Funding Model กับ กองทุนป้องกันเอดส์
ของประเทศ : วิธีคิด ความจำ�เป็นของการมีกองทุนฯ และ
ข้อเสนอการขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่ตอบสนองต่องานป้องกัน
เอดส์ของประเทศ
นาคะผิว

ผูด้ ำ�เนินการอภิปราย คุณนิมติ ร์ เทียนอุดม และคุณสุภทั รา

ช่วงปี 2540 การหาทุนทำ�งานเรื่องเอดส์ค่อนข้างยากมาก
จนกระทั่งปี 2546 ที่ประเทศไทยเริ่มได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
โลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย มาทำ�งานในประเด็นเอชไอวี/เอดส์
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (2557) เป็นระยะเวลา 11 ปี หลังจากนั้น
ทางกองทุนโลกจะยุตกิ ารให้เงินสนับสนุนลง เพือ่ ปรับเปลีย่ นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเอดส์ให้เป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
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เงินทุนของกองทุนโลกรอบใหม่ (New Funding Model: NFM)
เริม่ ให้การสนับสนุนการทำ�งานในประเทศไทยตัง้ แต่ 1 มกราคม 2557 ซึง่ ใช้ระยะ
เวลาตามงานเดิมทีเ่ คยดำ�เนินงานมาก่อนหน้านี้ ความแตกต่างของการสนับสนุนเงิน
ของกองทุนโลกฯ รอบ New Funding Model กับเงินกองทุนโลกฯรอบทีผ่ า่ นมาคือ
การกำ�หนดกรอบวงเงินมาล่วงหน้า (แจ้งวงเงินสนับสนุนให้ทราบในเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมา) ประเทศไทยจะได้รับเงินสนับสนุนก้อนใหม่ประมาณ 7 แสนเหรียญ
ในการพัฒนาโครงการ มีกระบวนการปรึกษาหารือในช่วงที่มีการพัฒนาโครงการ
อย่างต่อเนื่องระหว่างกองทุนโลกกับประเทศที่รับเงิน (Country Dialogue)และ
ผูส้ นับสนุนยังให้ความสำ�คัญในการมีสว่ นร่วมกับกลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเปราะบาง
(ขึน้ อยูก่ บั การนิยามกลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเปราะบางในแต่ละประเทศ) โดยกองทุน
โลกจะให้เงินสนับสนุนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลไกความร่วมมือใน
ประเทศ (Country Coordinating Mechanism: CCM) หากประเทศไทยประสบ
ความสำ�เร็จตามโครงการทีว่ างไว้ภายใต้เป้าหมายทีว่ างไว้ ก็จะส่งผลสะเทือนไปถึง
การทำ�งานเอดส์ของประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศไทยตัดสินใจส่งโครงการในประเด็นเอชไอวีและวัณโรค กล่าวคือ
หากองค์กรใดเคยทำ�งานในประเด็นเอชไอวีเดิม ก็ต้องเพิ่มประเด็นวัณโรคเข้ามา
ด้วย เพราะ 2 โรคนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในแง่ของการระบาดและการเสีย
ชีวิต ซึ่งกำ�หนดส่งแนวคิดโครงการ(Concept Note)ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
2557 และจะเริ่มดำ�เนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 มีระยะเวลาใน
การทำ�งานประมาณ 2 – 3 ปี
กระบวนการในการคัดเลือกผู้รับทุนหลัก (PR) 2 แห่งคือ ภาครัฐ :
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่วนภาคประชาสังคม : มูลนิธิรักษ์ไทย
ส่วนผู้รับทุนรอง (Sub Recipient) ที่เข้ามาทำ�งานต่อจาก PR มี
9 องค์กร ประกอบด้วย
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SR ที่ 1 การจัดบริการในด้านเอชไอวี คือ สอวพ.
SR ที่ 2 รับผิดชอบด้านฐานข้อมูล คือ ศูนย์อำ�นวยการจัดการ
บริหารเอดส์แห่งชาติ
SR ที่ 3 บริการด้านวัณโรค คือ สำ�นักวัณโรค
SR ที่ 4 กรุงเทพและปริมณฑล (กทม.สมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี) คือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
SR ที่ 5 ภาคกลาง คือ มูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย
SR ที่ 6 ภาคเหนือ คือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
(สวท.)
SR ที่ 7 ภาคอีสาน คือ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.)
SR ที่ 8 ภาคใต้ มูลนิธิรักษ์ไทย (อาจจะเปลี่ยนมาเป็นนสมาคม
วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สวท.)
SR ที่ 9 ประเด็นกฎหมาย นโยบาย และการลดการตีตราและเลือก
ปฏิบัติ เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)
อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ยังไม่ได้ข้อยุติ อาจมีการเปลี่ยนแปลง SR ไป
ตามกลุ่มประชากร เช่น กลุ่มผู้ใช้ยาจะอยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิ พีเอสไอ
ประเทศไทย สวท. รับผิดชอบพนักงานทางเพศและกลุม่ ความหลากหลายทางเพศ
กลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ยูก่ บั รักษ์ไทย มูลนิธเิ อดส์แห่งประเทศไทยจะดูแลพนักงานทางเพศ
หญิงและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ)
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ข้อมูลเพิ่มเติม
»» มีการชีแ้ จงว่าสาเหตุทอี่ าจมีการเปลีย่ นจาก SR ทีท่ ำ�งานเป็นรายภาค
มาเป็น SR เชิงประเด็นเฉพาะกลุม่ เพราะบางองค์กรทำ�งานในทุกภาค
»» งบประมาณสนับสนุนในรอบNew Funding Model หากคิดออกมา
เป็นค่าเงินไทย อยู่ที่ประมาณพันล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี มีเป้า
หมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการตาย ลดการตีตรา ซึ่งสมาชิก
ของ กพอ. ก็เข้าไปทำ�งานในกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่ที่ความ
ตระหนักในการนำ�ประเด็นตัดขวางไปใช้ในการทำ�งานขององค์กร
เข้มข้นมากน้อยเพียงใด
»» ควรใช้พื้นที่ของ กพอ. เป็นพื้นที่ที่นำ�องค์ความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพมาทำ�งานร่วมกัน เป็นการเกื้อหนุนทรัพยากร โดยเฉพาะ
การทำ�งานรณรงค์เพื่อลดความตีตราและเลือกปฏิบัติ

กองทุนป้องกันเอดส์ ในประเทศ
หากไล่เรียงความเป็นมาของการตั้งงบประมาณภายในประเทศในการ
สนับสนุนงานเอดส์ ประเทศไทยเริม่ ลงทุนการทำ�งานเอดส์โดยจัดสรรผ่านงบอุดหนุน
เอ็นจีโอเอดส์ ภายใต้การดูแลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งต้นที่
20 ล้านบาท และสูงสุดอยู่ที่ 70 ล้านบาท/ปี ปัจจุบันตัวเลขงบประมาณก้อนนี้คง
อยู่ที่ 50 ล้านบาท/ปี ที่ผ่านมางบด้านป้องกันเอดส์ในประเทศหากเปรียบเทียบ
กับงบประมาณด้านการดูแลรักษา จะเห็นว่างบประมาณด้านป้องกันมีการจัดสรร
งบให้แค่ 14% และเป็นเงินที่มานอกประเทศทั้งหมด
ต่อมาผูแ้ ทนคนทำ�งานภาคประชาสังคมได้ผลักดันข้อเสนอแนวคิดการจัด
ตัง้ กองทุนป้องกันเอดส์เสนอต่อคณะกรรมการเอดส์ชาติ (ทีม่ า: วาระเอดส์แห่งชาติ
ปี 2555-2559) เป็นแนวคิดทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ มาเพือ่ รองรับต่อยอดการทำ�งาน
เอดส์ของประเทศไทย ภายหลังงบประมาณจากกองทุนโลกหมดลง ซึง่ คณะกรรมการ
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เอดส์ชาติเห็นชอบในหลักการ และจัดตั้งอนุกรรมการกองทุนป้องกันเอดส์ขึ้นในปี
2556 โดยมีแนวคิดจะให้ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เข้ามา
เป็นองค์กรหลักในการจัดตัง้ กองทุนส่งเสริมและป้องกันเอดส์ในประเทศ และหารือ
กับสำ�นักงบประมาณในการจัดสรรงบให้โดยเสนออยู่ที่ปีละ 1,400 ล้านบาท แต่
เพราะรัฐยังขาดรายได้จากการจัดเก็บภาษี ทางสำ�นักงบประมาณจึงเสนอตัวเลข
อยู่ที่ 200 ล้านบาท
ณ ขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่สามารถตัง้ งบประมาณได้ เนือ่ งจากยังอยูใ่ น
ภาวะสูญญากาศทางการเมือง ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ จึงต้อง
รอการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลชุดใหม่ก่อน
หากมีกองทุนงานป้องกันเอดส์เกิดขึ้นแล้ว เราจะมีข้อเสนอต่อการ
บริหารจัดการกองทุนนี้ในทิศทางใด ?
ณ ขณะนี้ ยังไม่มีพิมพ์เขียวใดๆ ออกมาว่าจะบริหารกองทุนไปในทิศทาง
ใด ดังนัน้ ภาคประชาชนต้องรีบเสนอทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณกองทุน
ป้องกันเอดส์ในประเทศ ต้องมีคนเข้ามาช่วยออกแบบกลไกการบริหารจัดการในการ
ทำ�งานของกองทุนในประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ ในระหว่างที่ สปสช.กำ�ลังอยูใ่ นช่วง
ของการจัดตัง้ คณะทำ�งานพิจารณากรอบแนวทางการจัดตัง้ และบริหารงบประมาณ
ในเบือ้ งต้น กพอ.มีขอ้ เสนอ ต่อแนวทางการบริหารจัดการกองทุนป้องกันเอดส์ ดังนี้
สนับสนุนภาคประชาสังคมให้ทำ�งานด้านป้องกันการรับ/ถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวี
สนับสนุนงานด้านป้องกันเอดส์ที่ตอบสนองต่อการทำ�งานป้องกันใน
กลุม่ ประชากรอืน่ ๆ นอกเหนือจากกลุม่ ประชากร KAP เช่น กลุม่ คูต่ า่ ง
กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ
จะต้องไม่ใช้เงินกองทุนนีไ้ ปเพือ่ การพัฒนาระบบในหน่วยบริการ (ให้
ไปใช้เงินก้อนอื่น)
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สนับสนุนแนวทางการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบ Mobile
VCCT ในระดับชุมชน
สนับสนุนพืน้ ทีก่ ารเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นการทำ�งานข้ามข่ายข้ามประเด็น
ในกลุ่มคนทำ�งานภาคประชาสังคมร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ
แยกเงินกองทุนจัดซื้อถุงยางอนามัยออกจากกองทุนป้องกันเอดส์
ทบทวนบทเรียนจากการบริหารจัดการงบอุดหนุนเอ็นจีโอเอดส์
50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการออกแบบแผนการทำ�งานของกองทุน
ป้องกันเอดส์
ให้มีคณะทำ�งานยกร่างข้อเสนอ เบื้องต้นประกอบด้วย คุณดนัย
คุณสุรางค์ คุณอภิวัฒน์ คุณชูวงค์
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10.
ทศวรรษปฏิรูปสังคม
ลดความเหลื่อมล้ำ�
สร้างความเป็นธรรม
ลดการตีตรา

ทศวรรษปฏิรูปสังคม ลดความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความเป็นธรรม ลดการตีตรา
ด�ำเนินการอภิปราย โดย สุรีรัตน์ ตรีมรรคา

วาระเอดส์ประชาชน ปี 2555-2559 มีทั้งหมด 3 วาระ คือ

วาระ 1

การปฏิรูปสังคมและการเมืองเพื่อลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างความเป็นธรรม ลด
ปัญหาเอดส์ ม่งสูค่ วามเป็นรัฐสวัสดิการ
1. ผลักดันการสร้างเสริมหลักประกัน 8 ด้าน
เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ
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2. เดินหน้าร่วมสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย
ทัง้ การยกเลิก ปรับปรุง และเสนอกฎหมาย
เพิ่มเติม

3. เดินหน้าร่วมปฏิรูปนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ส่งเสริมการน�ำนโยบาย
ที่ดีมาปฏิบัติใช้จริง และขยาย เช่น Harm Reduction
4. การเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม โดยใช้
กพอ. เป็นพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ ององค์กร และระหว่าง
กลุ่ม/เครือข่ายองค์กรสมาชิก

วาระ 2

การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและขจัด
การตีตรา การเลือกปฏิบัติที่มีการรณรงค์ในมุม
บวกมากขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลในมุมใหม่
1. การพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาสุขภาพทีม่ มี าตรฐาน
เดียว ให้ครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย และ
ครอบคลุมคนที่ไม่ได้รับสิทธิในระบบหรือกองทุน
สุขภาพระบบใดๆ เช่น คนไร้สถานะ แรงงานข้ามชาติ
และผู้ติดตาม
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ VCCT ชุมชน (ส่ง
เสริม-ป้องกันของระบบชุมชน) ให้เป็นระบบร่วมบริการ
สุขภาพ การดูแลรักษาและป้องกันเอดส์ของประเทศ
3. การรณรงค์ส่งเสริม สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และ
สิทธิมนุษยชน บนธีมหลัก “เคารพ เข้าใจ ปลอดภัย
เป็นสุข” (ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ)
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วาระ 3

โครงสร้างและกลไกขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน และกระบวนการท�ำงานภาค
ประชาสังคม
1. ร่วมออกแบบและบริหารจัดการกองทุนด้านงาน
ป้องกันเอดส์ของประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพืน้ ที/่ ชุมชนจัดการสุขภาพ
ตนเอง โดยการติดตัง้ กลไกการท�ำงานในชุมชนเพือ่
ให้ท�ำงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สนับสนุนอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิ เพื่อการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ข้อเสนอในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำ�
สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน
ทีม่ าของงบประมาณในการเป็นรัฐสวัสดิการ คือ การบริหารจัดการระบบ
ภาษีให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ มาดูแลสวัสดิการให้กบั ประชาชนตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานที่
พึงจะได้รบั เช่น การรักษาพยาบาลทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน หลักประกันยามชราภาพ
เป็นบ�ำนาญพืน้ ฐานให้กบั ประชาชนอย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงการส่งเสริมการออม หลัก
ประกันทางรายได้ ทีไ่ ม่ใช่แค่เกษตรกร แต่ประชาชนทุกคนต้องมีรายได้ยามว่างงาน
หลักประกันด้านทีด่ นิ ทีจ่ ะกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม หลักประกันด้านการ
ศึกษา คือล้มกระทรวงศึกษา เพื่อน�ำเงินมาพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
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หลักประกันในการมีโอกาสที่เท่าเทียมของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส หลักประกันใน
เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดเก็บภาษี

2. กฎหมายที่ประชาชนต้องร่วมกันขับเคลื่อนมีท้ังหมด 14
ฉบับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

พรบ. คุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
พรบ. ส่งเสริมสถานภาพคู่ชีวิต
พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข
พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ (แก้ไข)
พรบ. ยาแห่งชาติ
พรบ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
พรบ. ประกันสังคม ภาคประชาชน
พรบ. กองทุนประชาสังคม
พรบ. จังหวัดปกครองตนเอง
พรบ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินละทรัพยากรธรรมชาติ
พรบ. ธนาคารที่ดิน
พรบ. อัตราภาษีที่ดินก้าวหน้า
พรบ. กองทุนยุติธรรม (เป็นหลักประกันในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอำ�นาจรัฐ)
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3. ต้องอาศัยภาคประชาชนในการลงลายมือชื่อ และแนบ
สำ�เนาบัตรประชาชน
(ไม่ต้องใช้สำ�เนาทะเบียนบ้านแนบเป็นหลักฐาน) ในการร่วมกันเสนอ
กฎหมาย หากช่วยกันผลักดันในเชิงภาพรวมร่วมกัน ก็จะช่วยให้ประเทศไทย เป็น
รัฐสวัสดิการได้อย่างไม่ยาก

4. ข้อเสนอปรับปรุง - เพิ่มเติม สมัชชากพอ.ปีนี้ ๒๕๕๗
4.1 หลักประกันทางสุขภาพ คือ ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบเดียวทั่วประเทศ รักษาทุกโรค
4.2 หลักประกันยามชราภาพ เปลี่ยนจาก “เบี้ยยังชีพ” เป็นบ�ำนาญ
ชราภาพพื้นฐาน ทันที เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
4.3 หลักประกันทางรายได้ การมีงานท�ำ ประชาชนไทยทุกอาชีพ
ได้รับการประกันรายได้
4.4 หลักประกันด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย : เร่งรัดโฉนดชุมชน ธนาคาร
ที่ดิน และปฏิรูปภาษีที่ดินก้าวหน้า
4.5 หลักประกันทางการศึกษา เรียนฟรีจริง 12 ปีตามรัฐธรรมนูญ
รับประกันเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ
4.6 หลักประกันการมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน ของกลุม่ ประชากรเปราะบาง
4.7 หลักประกันพลเมืองเรือ่ งผูบ้ ริโภค ตัง้ องค์กรอิสระผูบ้ ริโภคตาม
รัฐธรรมนูญทันที
4.8 การบริหารจัดการการเงินการคลังเพื่อรัฐสวัสดิการ ภาษีที่ดิน
ทรัพย์สิน มรดกทันที
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11.
เปิดตัวนักกิจกรรมรุ่นใหม่

ของ กพอ. กับบทบาทเป็น
แกนกลางในการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิทางเพศ
สิทธิด้านเอดส์
สิทธิมนุษยชน

เปิดตัวนักกิจกรรมรุน่ ใหม่ของ กพอ. กับบทบาท
เป็นแกนกลางในการขับเคลือ่ นเรือ่ งสิทธิทางเพศ
สิทธิด้านเอดส์ สิทธิมนุษยชน
รายงานโดย ตัวแทนกลุ่มนักกิจกรรมรณรงค์สิทธิ
ทางเพศฯ ประกอบด้วย

98

ร า ย ง า น ส มั ช ช า

กพอ. ชาติ
ประจำ�ปี 2555 – 2556

1) บุษยา คุณากรสวัสดิ์ 2)ลัดดา นิเงาะห์
3)อารีศรี โฆษาสี 4)ศิรพิ ร ระวีกลู 5) อัญชลี จอมธัญ
6) ฐิติญานันท์ หนักป้อ 7) เฉลิมรัฐ ปรีชา 8) ศลิษา
วิไลนุวัฒน์ 9) พิริยา ยุติกะ

บทเรียนงานรณรงค์สิทธิทางเพศ ภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้
1) ภาคเหนือ
ความสำ�คัญของงานรณรงค์ทภี่ าคเหนือได้เรียนรูจ้ ากห้องเรียนนักกิจกรรม
สิทธิทางเพศ คือ งานรณรงค์เป็นการทำ�งานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องมี
เป้าหมายในการทำ�งานทีช่ ดั เจน ทัง้ คูช่ กทีเ่ ป็นตัวหลักทีท่ ำ�งานรณรงค์แล้วจะทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง และต้องสามารถวิเคราะห์คานงัดที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในการทำ�งานรณรงค์ ที่สำ�คัญต้องมีข้อมูลและการผลิตสาร
รณรงค์ที่สื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างโดนใจ
ประเด็นที่นักกิจกรรมสิทธิทางเพศภาคเหนือรณรงค์คือ “การยุติการตั้ง
ครรภ์อย่างปลอดภัย ผู้หญิงเลือกได้” เพราะมองเห็นสถานการณ์ที่ผู้หญิงเมื่อเจอ
ปัญหาท้องไม่พร้อม หากตัดสินใจทีจ่ ะท้องต่อก็มหี น่วยงานทีเ่ ข้ามาช่วยดูแลทัง้ ภาค
รัฐและภาคประชาสังคม แต่ถา้ ตัดสินใจทีจ่ ะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ กลับพบว่าผูห้ ญิงต้อง
เผชิญหน้ากับความไม่รู้ข้อมูลที่ปลอดภัยในการยุติการตั้งครรภ์ ทำ�ให้เกิดผลเสีย
ต่อร่างกายของเจ้าของครรภ์
ดังนั้น นักกิจกรรมสิทธิทางเพสภาคเหนือจึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเกีย่ วกับทางเลือกในการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ พะเยา
เชียงใหม่ ลำ�พูน ซึ่งมีผู้ที่มาเข้าร่วมเวทีหลากหลายภาคส่วนทั้งสาธารณสุขจังหวัด
คนทำ�งานป้องกันเอดส์ PDA สวท. ครู อาจารย์ เยาวชน และโรงพยาบาลชุมชน
จนนำ�ไปสู่การมองเห็นทางเลือกและมีเครือข่ายคนทำ�งานที่ร่วมกันจัดการปัญหา
ท้องไม่พร้อมในระดับพื้นที่
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บทเรียน
ภาคเหนือ

บทเรียน
»» ทำ�ให้คนทำ�งานป้องกันมองเห็นทางเลือกในการจัดการปัญหา
ท้องไม่พร้อมมากขึ้น
»» นักกิจกรรมสิทธิทางเพศมีความชัดเจนมากขึ้นว่าการทำ�งาน
รณรงค์แตกต่างจากงานโครงการ เพราะมีเป้าหมายในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
»» คนทำ�งานเข้าใจประเด็นสิทธิทางเพศมากขึ้น
»» กพอ. อาจเป็นพื้นที่ในการเสริมทักษะงานรณรงค์ให้มีความ
เข้มข้นมากขึ้น

2) ภาคใต้
ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนสิทธิทางเพศมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความเข้าใจ
เรื่องสิทธิทางเพศมาดีอยู่แล้ว แต่พอได้ผ่านกระบวนการอบรมทำ�ให้เห็นมุมเรื่อง
สิทธิทางเพศของตัวเองเปลี่ยน โดยมองเห็นเรื่องเพศอยู่บนฐานที่เป็นโลกแห่ง
ความจริงมากขึ้น
สำ�หรับการทำ�งานรณรงค์ในพืน้ ที่ 14 จังหวัดภาคใต้ มองเห็นสถานการณ์
ทีค่ นทำ�งานยังไม่มคี วามมัน่ ใจในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ เรือ่ งเอดส์ เรือ่ งถุงยางอนามัย
จึงสนใจการสื่อสารเรื่องเอดส์ในกลุ่มคนทำ�งาน
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บทเรียน
ภาคใต้

บทเรียน
»» ไม่ได้สืบหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงว่าคนทำ�งานไม่กล้า
สื่อสารเรื่องเพศจริงหรือ
»» ช่วงแรกมีการออกแบบงานรณรงค์ไว้ว่าจะทำ�ในพื้นที่ทั้ง
14 จังหวัด ผ่านการหาทีมอาสาให้ช่วยทำ�งาน ซึ่งในทาง
ปฏิบัติทำ�ได้ยาก เพราะพื้นที่ในการทำ�งานกว้าง แต่คน
ทำ�งานหลักจริงๆ เหลือเพียง 2 คน และภาคีที่อาสามา
ช่วยงานก็ไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่อง
»» มีการทำ�งานผ่านเฟสบุ๊คแต่ประเด็นไม่ได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร
»» กพอ. เป็นพื้นที่ท่ีช่วยทบทวนความคิดในงานของตัวเอง
จึงอยากให้มองเรื่องเอดส์ เรื่องเพศไม่ใช่แค่การมีเพศ
สัมพันธ์ แต่อยู่ในวิถีชีวิตของทุกคน

ความท้าทาย
การหาภาคีเครือข่ายในการทำ�งานระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
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3) ภาคกลาง
ห้องเรียนสิทธิทางเพศถือเป็นการทำ�งานเชิงวิธีคิดกับคนทำ�งาน ทำ�ให้ได้
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดนั้นถูกต้องหรือไม่ การสอนเรื่องเพศมาถูก
ทางหรือไม่ และทำ�ให้มองเห็นว่าการทำ�งานรณรงค์ของเราที่ผ่านมาก็ไม่มีความ
ชัดเจน จัดกิจกรรมจบไปเป็นครั้งๆ ซึ่งการรณรงค์บางครั้งใช้แรงเยอะแต่ได้ผลก
ลับมานิดเดียว
การอบรมในห้องเรียนสิทธิทางเพศเน้นการปรับฐานเชิงวิธคี ดิ ในการทำ�งาน
ที่นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อบางอย่าง ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนแล้ว
มองเห็นภพการทำ�งานที่มีความชัดเจนมากขึ้น มองเห็นภาพงานที่กว้างมากขึ้น
เข้าใจเป้าหมายในการทำ�งานที่ชัดเจน
กิจกรรมรณรงค์ของภาคกลาง วิเคราะห์จากสถานการณ์กลุ่มคนหลาก
หลายทางเพศถูกตีตราจากสังคม หรือการถูกสังคมกดดันในการให้แต่ละเพศมี
บทบาทตามที่สังคมกำ�หนด เลยต้องการณรงค์เรื่อง “เพสเลือกได้” ทำ�งานบนสื่อ
ออนไลน์ทสี่ ามารถสือ่ สารข้อมูลไปในวงกว้างมากขึน้ และมีการประกวดคลิปรณรงค์
สัน้ ให้คนดูรสู้ กึ โดนใจในเรือ่ งเพศทีห่ ลากหลาย และมีคณะกรรมการมาช่วยตัดสิน
อยากให้มกี ารสานต่อการสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ นเรือ่ งการรณรงค์สทิ ธิ
ทางเพศกับคนรุน่ ใหม่เพือ่ เปิดมุมมองวิธคี ดิ ทีใ่ ห้การทำ�งานมีเป้าหมายและแนวทาง
ที่ชัดเจนมากขึ้น และคนรุ่นใหม่ต้องพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ เพื่อนำ�วิธีคิดมาสาน
ต่อการทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการรณรงค์ส่วนตัวแบบสอบถาม “ช่องที่สาม”
โดย บุษยา คุณากรสวัสดิ์
ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนในแบบฟอร์มมีช่องเพศอื่นๆ เพิ่มเข้ามา
จากแต่เดิมทีม่ เี พศหญิง เพศชาย ส่วนกะเทยหรือเพศอืน่ ๆ ต้องตอบ
แบบสอบถามตามคำ�นำ�หน้าชื่อที่ระบุในบัตรประชาชน
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นักกิจกรรมได้มีการไปพูดคุยกับสำ�นักที่ทำ�โพล เช่น ดุสิตโพล นิด้า
โพล แม่โจ้โพล ซึ่งได้รับการตอบรับจากสำ�นักโพลเป็นอย่างดีในการ
เพิม่ ช่องทางเลือก เพราะมองเห็นสถานการณ์ทคี่ นไม่กรอกข้อมูลทัง้
2 เพศอยู่เหมือนกัน
รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาเพิ่มช่องเพศอื่นๆ เข้าไปอยู่ใน
แบบสอบถามทุกแบบสอบถาม เพื่อสะท้อนเสียงเล็กๆ ว่าโลกนี้ยัง
มีเพศอื่นๆ อีกนอกจากเพศหญิงและชาย

การอภิปรายเพิ่มเติม
»» ทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารส่งเสริมให้เกิดห้องเรียนนักกิจกรรมอย่างจริงจัง
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากคนรุ่นแรกๆ ซึ่ง
ห้องเรียนสิทธิทางเพศเป็นการตอบโจทย์ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าการเป็นนักพัฒนา ส่วนการพัฒนานักกิจกรรมในรุน่ 2 รุน่
3 ก็อาจจะต้องมานัง่ คุยกัน เพือ่ ลงขันในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
»» มีข้อสังเกตว่านักเรียนกิจกรรมรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีเพศวิถี
เป็น LGBT อาจมองเป็นอุปสรรคสำ�คัญ หรือโอกาสที่จะทำ�ให้ได้
เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
»» เห็นพลังและความตัง้ ใจของนักกิจกรรมรุน่ ใหม่ในการทำ�งานรณรงค์
สิทธิทางเพศ
»» สมาชิกกพอ.ในภาคเหนือมองเห็นปัญหาการท้องไม่พร้อมของผูห้ ญิง
จากตัวอย่างโครงการรณรงค์ของทีมภาคเหนือ มีการระบุปัญหาที่
ชัดเจนและเสนอแนะทางเลือกที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิง ส่วนภาคใต้
ยังมองไม่เห็นแนวคิดที่ชัดเจน ต้องวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ให้ชัด
กว่านี้ เช่น สิทธิที่เรายังไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อนำ�ไปสู่การตั้ง
ประเด็นในการรณรงค์
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»» เรือ่ งสิทธิทางเพศยังเป็นโจทย์สำ�คัญทีต่ อ้ งมีการทำ�งานกันอย่างต่อเนือ่ ง
»» การทำ�งานที่ผ่านมาทำ�งานเพื่อตอบโจทย์โครงการ แต่ไม่ได้มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายในการเรียนรู้ระหว่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่ตรง
กลางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้
»» อยากเห็นความต่อเนือ่ งของทีมนักจิ กรรมในการเข้ามามีสว่ นร่วมเป็น
ทีมทำ�งานของภาคเหนือ
»» คนทำ�งานมานานก็อยากกลับมาทบทวนวิธีคิดของตัวเองให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น
»» ควรมีการขยายฐานการทำ�งานในระดับภาคให้มคี นทำ�งานมาช่วยเป็น
ทีมทำ�งาน ซึ่งอาจจะหาเวทีที่ช่วยขยายทีมทำ�งานหน้าใหม่ๆ ภายใน
ภาคเพิ่มขึ้น
»» การทำ�งานที่จะนำ�ไปสู่การลดการตีตรา ลดการตาย ลดการติดเชื้อ
รายใหม่ จะต้องมีแนวคิดพื้นฐานในการเคารพสิทธิทางเพศ ซึ่งเป็น
ประเด็นตัดขวางของทุกข่ายประเด็น ดังนั้น จึงต้องมีการลงทุนใน
การสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานสิทธิทางเพศ ซึ่งกลไกในการ
คัดเลือกจะมอบหมายให้ กพอ. แต่ละภาคดำ�เนินการคัดเลือกคน
เข้าสู่กระบวนการอบรม เพื่อเป็นทีมทำ�งานสำ�คัญในการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิทางเพศในพื้นที่
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12.
รายงาน

ผลการดำ�เนินงาน
ของ กพอ.
ปี พ.ศ. 2555 – 2556

การดำ�เนินงานที่ผ่านมาของ กพอ.ภาคและชาติ
และรายงานการเงิน
โดย กาญจนา แถลงกิจ และ วัชราภรณ์ วังคีรี

ส่วนที่ 1 การขับเคลือ่ นวาระเอดส์แห่งชาติ
ประชาชน
งานรณรงค์สังคมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้มีนัก
กิจกรรมรณรงค์รุ่นใหม่ที่ทำ�งานในประเด็นสิทธิทางเพศใน
เชิงบวก และช่วยขับเคลื่อนวาระเอดส์ภาคประชาชน ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจาก สคส. และมูลนิธิฟอร์ด ด้วยการ
พัฒนานักกิจกรรมทั้งหมด 16 คน จาก 3 ภาค ซึ่งผลจาก
การทำ�งานได้นักกิจกรรมรุ่นใหม่ 14 คน ที่สามารถพัฒนา
งานรณรงค์สิทธิทางเพศได้ในระดับภาคและระดับบุคคล
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โดยมีเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนงานรณรงค์สิทธิทางเพศ ในสังคมไทยให้สำ�เร็จ
ภายในเวลา 10 ปี

ส่วนที่2 งานด้านการวิจัยในมนุษย์
เหตุผลที่ทำ�ในประเด็นนี้

1. เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั ด้านเอชไอวีในมนุษย์ ทัง้ รักษา และป้องกัน เช่น
»» สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
»» สนับสนุนการมีกติกา แนวปฏิบตั แิ ละกลไกกำ�กับ ติดตาม ด้าน
จริยธรรม และการนำ�เอาความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั ไปกำ�หนดเป็น
นโยบาย/มาตรการในการดำ�เนินงานด้านเอชไอวี
2. งานวิจัยฯ ด้านการป้องกัน มีนัยยะสำ�คัญมากขึ้น
»» มีความก้าวหน้า
»» มีการใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่การวิจัย
»» มีการวิจัยแบบเฉพาะกลุ่มประชากร

ทำ�งานอย่างไรบ้าง
1. ส่งเสริมการใช้ GPP
»» จัดพิมพ์และเผยแพร่ GPP ทั้งในแบบรูปเล่มและทาง on-line
»» ติดตามการใช้ GPP ของสถาบันวิจัย
»» เวทีสรุปบทเรียนร่วมกับองค์กรด้านจริยธรรมฯ และสถาบันวิจยั
4 สถาบัน ; RIHES, TRC, AFFRIMS, VTC
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2. ส่งเสริมการจัดตัง้ และดำ�เนินงานของกลไกด้านการกำ�กับ ติดตาม
สนับสนุนการวิจัยในประเทศ
»» ร่วมกับ NAMc จัดตั้งและเป็นสมาชิกคณะอนุกรรมการ Bio
Medical HIV Prevention อยูภ่ ายใต้คณะกรรมการฯ เอดส์ชาติ
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน
»» จัดตัง้ และสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการทีป่ รึกษา
จากชุมชน ระดับประเทศ (NCAB) ร่วมกับ CAB 5 แห่ง; TRC,
AFFRIMS, VTC, สีลม และ RIHES
»» การอบรมขยายผลเรื่อง GPP ให้กับสมาชิก NCAB, CAB 5
แห่ง และเครือข่ายภาคประชาชน (KAPs)

ผลที่ได้รับ
1. สถาบันวิจัยหลักๆ ในประเทศไทยกับ NCAB มีความร่วมมือที่ดีขึ้น
เป็นลำ�ดับ; สนับสนุนการดำ�เนินงานของ NCAB
2. กลไกด้านพัฒนานโยบายของประเทศ และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้
ความสำ�คัญกับ GPP เพิ่มมากขึ้น; ระบุในแผนยุทธศาสตร์เอดส์
ของประเทศ
3. องค์กรด้านจริยธรรมการวิจัยฯ ให้ความสำ�คัญกับ GPP และพร้อม
ร่วมมือกับ NCAB และ กพอ.
4. สมาชิก NCAB และสมาชิก CAB ได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่อง
GPP และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5. อนุกรรมการ Bio-Med เริ่มดำ�เนินงานพัฒนาข้อเสนอทางนโยบาย
จากการวิจัย
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ความท้าทาย
»» การใช้ NCAB เป็นกลไกขับเคลื่อนในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมอย่างมีความหมายมากขึ้นของภาคประชาชนในการวิจัย
ในมนุษย์ โดยร่วมมือกับองค์กรด้านจริยธรรมการวิจัยฯ และ
สถาบันวิจัยต่างๆ
»» การสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากกลไกด้านพัฒนานโยบาย
ของประเทศ ในการส่งเสริมการวิจัยและการนำ�ผลการวิจัยมา
ใช้ประโยชน์

บทบาทของกรรมการกพอ. และผู้แทนกพอ.
»» ผู้แทนของ กพอ. (ประธานกพอ.และคณะกรรมการกพอ.)
เข้าไปทำ�หน้าที่เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมในกลไกต่างๆ ของ
ประเทศ คือ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ เข้าไปผลักดันนโยบาย ผลที่เกิดขึ้นคือมี
การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เพื่อขับ
เคลือ่ นการลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ และมีการจัดตัง้ กองทุน
ป้องกันเอดส์ของประเทศ
»» ผู้แทนของ กพอ. เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการกลไกความ
ร่วมมือใน (CCM) ผลักดันให้การทำ�งานเอดส์ทำ�งานสอดรับ
กับวาระเอดส์ภาคประชาชน
»» ผู้แทนของ กพอ. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายภาคี 12 D จน
นำ�ไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายลดอันตรายของ ประเทศ
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13.
รายชื่อผู้เข้าร่วม

รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัชชา กพอ.ชาติ
คณะทำ�งาน วิทยากร
ลำ�ดับ
ชื่อ
1
ศิริพร ระวีกูล

112

2

บุษยา คุณากรสวัสดิ์

3

กาญจนา แถลงกิจ

4

วัชราภรณ์ วังคีรี

5
6
7

นิวัตร สุวรรณพัฒนา
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
เฉลิมรัฐ ปรีชา

8
9
10
11
12
13
14

นายดนัย ลินจงรัตน์
ฐิติญานันท์ หนักป้อ
พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
นายนิมิตร์ เทียนอุดม
น.ส.สุภัทรา นาคะผิว
น.ส.จารุณี ศิริพันธุ์
น.ส.พิริยา ยุติกะ

15
16
17
18

น.ส.ศลิษา วิไลนุวัฒน์
น.ส.สุรางค์ จันทร์แย้ม
นายจำ�รอง แพงหนองยาง
สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
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หน่วยงาน
225/112 หมู่บ้านสินธนา
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
225/112 หมู่บ้านสินธนา
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
กพอ.ชาติ 494 ซอย 14 ลาดพร้าว
101 คลองจัน่ บางกะปิ กทม. 10240
กพอ.ชาติ 494 ซอย14 ลาดพร้าว
101 คลองจัน่ บางกะปิ กทม. 10240
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
กพอ.ภาคกลาง (มูลนิธิส่งเสริม
การพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
SISTER Pattaya
SISTER Pattaya
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์
มูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์
มูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์
จ.ระยอง
มูลนิธิพีเอสไอ
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

อีเมล์
joan_sr9@hotmail.com
budda.in.mind@gmail.com
nunakitty@gmail.com
poon.w63@gmail.com
niwatsu@gmail.com
sureerat.tmk@gmail.com
ownerofmyhope@hotmail.
co.th
danai@rsat.info
thitiyanan@psithailand.org
phonpiphat@psithailand.org
nimit@aidsaccess.com
supatranacapew@gmail.com
tudy1@gmail.com
salisa@psithailand.org
surangjanyam@yahoo.com
tee_swing@yahoo.com
jadd517@gmail.com

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
ลำ�ดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ
นายวันชนะ หวังสร้างบุญ
นายโกวิทย์ สุขดา
เจษฏา ทองงาม
นายอิสหาก เพชรน้ำ�แดง
นายสุรเชษฐ์ เกษตรภิบาล
นายศรันย์ ยอดนิล

อีเมล์
หน่วยงาน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
บางกอกเรนโบว์
กลุ่มพะยูนศรีตรัง
กลุ่มพะยูนศรีตรัง
atom2013ll@gmail.com
กลุ่มโอเชียนสมุทรปราการ
กลุม่ พิงค์มงั กีเ้ พือ่ ความหลากหลาย pinkmonkeylopburi@
ทางเพศ จ.ลพบุรี 187/3 ถ.โกษาปาน hotmail.com
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ae_aemsm@hotmail.com
นายจริศร สายแสง
กลุ่มสายรุ้งราชบุรี
eakpol.mplus@gmail.com
เอกพล พิชวงศ์
มุลนิธิเอ็มพลัส
ศรเทวะ ละอองนวล มุลนิธิเดอะพอสโอมเซนเตอร์
เครือข่ายคนทำ�งานกับพนักงานบริการ/พนักงานบริการ

ลำ�ดับ
ชื่อ
หน่วยงาน
28 น.ส.สมหมาย จันตา เอ็มพาวเวอร์ 322
วงศ์(ไหม)
หมูบ่ ้านเชียงใหม่แลนด์,
ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
29 น.ส.ณัฏฐุ์ชุดา เหมรัตน เอ็มพาวเวอร์ 322
ราชพงศ์(ลี)
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์.
ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
30 น.ส.ซาซูมิ มาเยอะ
31 น.ส. วลีทิพย์ อำ�นวย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ลาภ(หยก)
ประเทศไทย
32 น.ส.ลัดดา จิตรวัฒน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
แพทย์(แมว)
ประเทศไทย
33 นายดำ�รงค์ สำ�ราญสม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย
34 สายชล ศิวะอุไร
SWING
35 สุรศักดิ์ เนียมถนอม(ต้า) SWING

อีเมล์

finance@ppat.or.th
laddajitwatanapataya@
hotmail.com
pdumrong68@hotmail.com
yo_shijo@hotmail.com
guitar_swingfoundation@
hotmail.co.th
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เครือข่ายเยาวชน
ลำ�ดับ
36
37
38
39
40

หน่วยงาน
คข.เยาวชนภาคอีสาน
คข.เยาวชนภาคกลาง
คข.เยาวชนภาคตะวันออก
คข.เยาวชนภาคตะวันออก
คข.เยาวชนภาคเหนือตอนบน
ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก และ
เยาวชนภาคเหนือ
41 นายพงศธร พันธุ
คข.เยาวชนภาคเหนือตอนบน
ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก และ
เยาวชนภาคเหนือ
42 นายปฐมพงษ์ เวชศิลป์ คข.เยาวชนภาคเหนือตอนบน ศูนย์
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ภาคเหนือ
เครือข่ายงานชุมชน 4 ภาค
ลำ�ดับ
ชื่อ
หน่วยงาน
43 นายรอซีดี เลิศอริยะ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
พงษ์กุล
(ยมท.)
44 นายศักดิ์ เพชรสุข
สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
(ยมท.)
45 นายนพเก้า รุยันต์
สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
(ยมท.)
46 นายวสันต์ เจรียมพันธ์ มูลนิธิรักษ์ไทย อุดรธานี
47 นายสุรพล กุลัตถ์นาม มูลนิธิรักษ์ไทย อุบลราชธานี
48 น.ส.อัฉรา แก้วมาศ สถาบันชุมชนอีสาน
เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ
ลำ�ดับ
49
50
51
52

114

ชื่อ
นายพิฒเนตร สกุลจุมจัง
นายนภิรนันท์ น�ำ้ ดอกไม้
นายปฏิญญา ล�้ำเลิศ
นายรัฐพงษ์ แก้วยอม
นายประมวล โกวิ ท
ชัยวิวัฒน์

ชื่อ
นายชูวงศ์ แสงคง
นายวิชิต ชูทอง
สิริกร เลิศชโยทิต
นายสุกัน ผาริโน
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อีเมล์

อีเมล์
rawsiee@gmail.com

noppakao2549@gmail.com
vasunjp@gmail.com
su4905@gmail.com
autchara59@gmail.com

อีเมล์
หน่วยงาน
มูลนิธิศุภนิมิต
wichitc@pattanarak.or.th
มูลนิธิพัฒนรักษ์ ราชบุรี
chayotit229@gmail.com
มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร
มูลนิธิรักษ์ไทย จ.อุบลราชธานี sugan_re@raksthai.org
335/2 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

เครือข่ายเด็ก
ลำ�ดับ
ชื่อ
หน่วยงาน
53 นางนิตยา พร้อมพอชืน่ บุญ มูลนิธดิ วงประทีป 34 ถ.อาจณรงค์
คลองเตย กทม. 10110
54 น.ส.ยอแสง โพธิ์เกิด มูลนิธสิ ง่ เสริมการพัฒนาบุคคลใน
พระอุปถัมภ์
55 นายเฉลิมรัฐ ปรีชา
มูลนิธสิ ง่ เสริมการพัฒนาบุคคลใน
พระอุปถัมภ์
56 น.ส.มัตติกา มธุรพจน์วนะ มูลนิธิสยามแคร์
เครือข่ายคนทำ�งานกับผู้ใช้ยา
ลำ�ดับ
57
58
59
60
61

ชื่อ
ลาวัลย์ สาโรวาท
วีรพันธ์ งามมี
ภานุวัฒน์ แก้วมณี
พรหมมินทร์ กิตติคุณ
ประเสริฐ
สมบูรณ์ ศิริพงศ์

หน่วยงาน
มูลนิธิพีเอสไอ
มูลนิธิพีเอสไอ
มูลนิธิพีเอสไอ
มูลนิธิพีเอสไอ

อีเมล์
nittaya91@hotmail.com
yorsang@gmail.com
ownerofmyhope@hotmail.
co.th
nymph_m@yahoo.fr
อีเมล์
lavansrv@gmail.com
veeraphan@psithailand.org
prommin@psithailand.org

มูลนิธิพีเอสไอ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
อีเมล์
ลำ�ดับ
ชื่อ
หน่วยงาน
62 นายถิรมนัส ดิษฐ์วดี เครือข่ายภาคกลาง เลขที่ 494 ซ.14 mr.thiramanat@gmail.com
ธนโชติ
คลองจัน่ บางกะปิ กทม.10240
63 นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว เครือข่ายฯชาติ เลขที่ 494 ซ.14
คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240
64 นายสุนะรัก แก้วนุกูล 73/2 ซ.ราษฏร์บำ�รุง 12 ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
65 นายสมศักดิ์ นิลพานิช 77/1 ต.สะทิงพระ อ.สะทิงพระ
จ.สงขลา
66 นายสิทธิวัฒน์ ใจวัง เครื อ ข่ า ยฯเหนื อ บน 485/30 sittiwat52@hotmail.com
ถ.เจริญเมือง อ.เมือง เชียงใหม่
67 น.ส.ปนัดดา จันทพาด เครือข่ายภาคกลาง เลขที่ 494 ซ. nud_pa@hotmail.com
14 คลองจัน่ บางกะปิ กทม.10240
68 น.ส.พรรณอุมา สีหะจันทร์ เครือข่ายฯ ชาติ เลขที่ 494 ซ.14
คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240
ร า ย ง า น ส มั ช ช า
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กพอ.ภาคเหนือ
ลำ�ดับ
ชื่อ
หน่วยงาน
69 ศาสนาจารย์สนั่น วุฒิ แผนกพันธกิจเอดส์
1/100 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
70 อัญชลี จอมธัญ
กพอ.ภาคเหนือ 225/41 หมู่ 5
หมู่บ้านสินธนา ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
71 ลำ�ดวน มหาวัน
มุลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์
145/1 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-222417
72 ศตายุ สิทธิกาน
มุลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์
145/1 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-222417
73 นายลาภิศ ฤกษ์ดี
มูลนิธิพะยาเพื่อการพัฒนา
91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง
จ.พะเยา 56000 โทร. 054 458757
74 ศรันรัชย์ สายยอด
เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดแพร่
75 นายนันทพงษ์ วุฒสิ วัสดิ์ สำ�นักงานเครือข่ายองค์กรศาสนาด้าน
เอช ไอ วี / เอดส์ ในประเทศไทย
(กองทุนโลก) : 304 หมูท่ ี่ 3 อาคาร
มูลนิธแิ ห่งความเมตตาและเอือ้ อารีย์
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
76 นายธวัชชัย จันจุทา สำ�นักงานเครือข่ายองค์กรศาสนาด้าน
เอช ไอ วี / เอดส์ ในประเทศไทย
(กองทุนโลก) : 304 หมูท่ ี่ 3 อาคาร
มูลนิธแิ ห่งความเมตตาและเอือ้ อารีย์
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
77 นางฆีรกานต์ เจริญบุญ มูลนิธิศุภนิมิต 154 หมู่ 2 ต.สบ
บง อ.ภูซาง จ.พะเยา
78 นายพงศ์ธร จันทร์เลือ่ น มูลนิธเิ อ็มพลัส 142 ถ.เชียงใหม่หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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อีเมล์

keerakarn_2505@hotmail.
com
m.plus.foundation@gmail.
com

79
80
81

82

83

นายวุฒิสิทธิกร จันตรี ฟ้าสีรงุ้ ลำ�พูน 61/16 ถ.สนามกีฬา
ซ.5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน
51000
พัทนันท์ ศรีนำ�ทา
องค์กรแคร์เมท 257/92 ถ.สุเทพ
ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
นางอาภา หน่อตา
เครือข่ายสุขภาพชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู
299/44 ม.เพชรยนต์ เทศบาล18
ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
นายธนวัฒน์ ผัดน้อย เครือข่ายสุขภาพชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู
299/44 ม.เพชรยนต์ เทศบาล18
ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
น.ส.อัจรี สายมี
กพอ.ภาคเหนือ225/41 หมู่ 5
หมู่บ้านสินธนา ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
กพอ.ภาคกลาง

ลำ�ดับ
ชื่อ
84 บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทย
สนธิ์
85 สุกัญญา มารมย์
86 ทัดธีลิญา จันทร์แดง
87 นายไพรวัลย์ ทองอ่อน
88
89
90
91
92
93

หน่วยงาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิคเพือ่ ส่ง
เสริมงานเอดส์
ศูนย์คามิลเลียน ระยอง
ศูนย์คามิลเลียน ระยอง
ศุนย์ใก้คำ�ปรึกษาผู้ติดเชื้อHIV
เลขที่ 312 ม. 8 ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
อุไร ธงศรี
มุลนิธิสุขใจ
มาลินี เวชสุข
เครือข่ายผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอ
วี จ.นนทบุรี
สุไลพร ชลวิไล
เครือข่ายผู้หญิงภาคกลาง
สุพีชา เบาทิพย์
Women on Web
สุภารัตน์ สุขสกุลวัฒนะ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
น.ส.เจรจา กรานต์ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
ประโคน

อีเมล์
chaisakt@outlook.com
banhuathung4@hotmail.com
aeaka1@hotmail.com

malinee_7404@hotmail.com
sulaipornc@gmail.com
supecha@gmail.com
suparat@thaiaids.org
jayraja@thaiaids.org
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กพอ.อีสาน
ลำ�ดับ
ชื่อ
94 สราวุธ เหล่าสาย

อีเมล์
หน่วยงาน
มูลนิธพิ ฒ
ั นาเครือข่ายเอดส์ อีสาน srawuth_lao@yahoo.com

กพอ.ภาคใต้
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ลำ�ดับ
95
96
97
98

ชื่อ
น.ส.ลัดดา นิเงาะ
น.ส.อารีศรี โฆสาสี
นางมาริษา เนตรใจบุญ
อรอนงค์ สุวรรณสมบูรณ์

หน่วยงาน
มูลนิธิพีเอสไอ
มูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์
เครือข่ายกำ�ลังใจระนอง
กรรมการกพอ.ใต้

99
100
101
102
103
104

ฐิติยา สามารถ
สุกัญญา ธีระพงษ์
วัยโชติ กาญจนาภักดิ์
น.ส.โรสลีนา มูโซ๊ะ
นายศุภชัย สุขชาญ
นายอนันต์ ชายสะแกราช

มูลนิธิศุภนิมิต
กรรมการกพอ.ใต้
กรรมการกพอ.ใต้
บ้านโอโซน นราธิวาส
กพอ.ใต้

ร า ย ง า น ส มั ช ช า
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อีเมล์
ladda.psithailand.org
kosasee.areesri@gmail.com
marisa_2511@hotmail.com
suwansomboon@hotmail.
com
thitiya.sah@gmail.com
taimanmork5@gmail.com
roslena@psithailand.org
sukchan_19@hotmail.com
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