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ประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีการปรึกษาหารือ 

ก. ภาพกวางเร่ืองสถานการณงานเอดสในอีก 2 ปขางหนาจะเกิดอะไรขึ้นบาง 
ข. การจัดขบวนการทํางานเร่ือง การขับเคลื่อนงานเอดสระดับจังหวัด และการพัฒนา

รูปแบบ/ระบบบริการที่เปนมิตร 
 
ก. ภาพกวางเร่ืองสถานการณงานเอดสในอีก 2 ปขางหนาจะเกดิอะไรข้ึนบาง 
ขอสรุปเบื้องตนคือ  
1. ที่ประชุมยังไมสามารถระดมภาพกวางเร่ืองสถานการณงานเอดสในอีก 2 ปขางหนาได

ชัดเจน แตพ่ีตอม/สุรีรัตนไดเสนอเร่ืองการผลักดันทิศทางการทํางานดานเอดสของภาค
ประชาสังคมไปสูเร่ือง รัฐสวสัดิการ โดยหลังจากมีการพัฒนาหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แลว ก็จะมีการขยับตอในเรือ่ง บํานาญชราภาพ และการพัฒนาการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในงานหลักประกนัสุขภาพผานเรื่องกองทุนสุขภาพระดับตาํบล (มีทุกพ้ืนที่ยกเวน
ในพื้นที่ กทม.และพัทยา) และการรณรงคพัฒนาการสื่อสารของสาธารณะ 

2. ในงานดานเอดสมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 งานดานการดูแลรักษา  

o มุงเนนไปที่การพัฒนาจัดปรับปรุงมาตรฐานการรักษา อาทิ การปรับ
เกณฑแรกรับ ART ไวที่ CD 4 = 350, การใหHAART กับหญิงตั้งครรภ 
และคนไรรฐั, การใหบริการสารเมทาโดนระยะยาว( MMT) ในกลุมผูใช
สารเสพติด และการประกาศใหสิทธิประโยชนดานการใชบริการ VCT อยู
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

o มีขอสังเกตุวา แมจะมีการประกาศให VCT เปนบริการในชุดสิทธิ
ประโยชนแตก็ยังมีคนไปใชบริการนอย แมวาบริบทเร่ืองเอดสจะ
เปลี่ยนไปแลว และมีความพยายามในการรณรงคเรื่อง “เอดสรูเร็ว รักษา
ได” แตคนทั่วไปจํานวนมากก็ยังมองเร่ืองเอดสเปนเรื่องโรคราย ที่นากลัว 
ทําใหไมเขามาใชบริการ VCT  

o ยังมีคนจํานวนมากที่เขารับการรักษาชา (มารับบริการที่ CD 4 < 100 / 
เจ็บปวยมา ทาํใหมีการมุงเนนการสงเสริมบริการ VCT ใหมากขึ้น โดย
ปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบ PICT (แบบ Hospital based) 

 งานดานการปองกัน มุงเนนไปในเรื่อง การพัฒนารูปแบบ/ระบบบริการท่ีเปนมิตร
กับประชากรกลุมตาง ๆ  

 ดานการจัดสรรงบประมาณของประเทศ ยังคงมุงเนนไปที่การรักษามากกวาการ
ปองกัน โดยมีงบประมาณดานการปองกันเพียง 15 % ทําใหงบประมาณดานการ
ปองกันที่ใชในการดําเนินงานในปจจุบันยังเปนเงินงบประมาณที่มาจากตางประเทศ 
โดยเฉพาะเงินจาก GFATM  
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 มีทิศทางของการพัฒนา จัดปรับบริการที่เนนการควบรวมของเรื่อง HIV และ STIs 
เขากับเร่ือง SRH 

 มีการพูดถึงเรื่องดูแลคุณภาพชีวติ และการใชชวีิตอยูรวมกับผูที่มีเอชไอวีในยุคการ
เขาถึงยาตานไวรัส ทั้งในสวนผูใหญ เด็ก และเยาวชน 

 ภาคประชาสังคม โดย กพอ.ไดเสนอใหมีการจัดปรับกลไกการขับเคลื่อนงานดาน
เอดสระดับประเทศใหม โดยเสนอใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตาม
การตีตราและเลือกปฏิบตัิตอผูมีเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส เพ่ิมเติมอีกคณะหนึ่ง  

3. สถานการณการทํางานภายใตงบประมาณ GFATM ของประเทศ ยงัคงเปนลักษณะแบบ  
 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือโครงการ คือ การรีบเรงดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุม
ครบถวนตามเปาหมายที่กําหนดไว  

 ยังคงมีความมึนงงกับการบริหารจัดการ การเรงรีบทํารายงาน 
 เร่ืองความพยายามในการพัฒนารูปแบบ PCM เพ่ือใชเปนกลไก/โครงสรางใน
การขับเคลื่อนงานเอดสในระดับจังหวัด ที่ภาคประชาสังคมดานเอดสเสนอให
มองขามไปถึงการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นในการจัดการเร่ืองเอดส สุขภาพ 
และสวสัดิการสังคม  

 เร่ืองความพยายามในการพัฒนารูปแบบ/ระบบบริการที่เปนมิตร คนทํางาน 
(เจาหนาที่ แกนนํา) อาจมีทักษะไมพอ โดยเฉพาะคนทํางานในรอบ 8 ที่ทํางานกับ
กลุมประชากร 4 กลุม เชน การทํางานเพ่ือชักชวนใหประชากร 4 กลุมมาเขารับ
บริการ จะทําใหเกิดการละเมิดสิทธิของประชากรกลุมน้ัน ๆ หรือไม 

 มีคําถามตามมาวา หากเรามุงเนนชักชวนใหคนกลุมตาง ๆ ทั้ง IDU, MSM, SW, 
MW, Youth มารับบริการ VCT ที่เอาเขาจริงเปนการมุงเนนไปเพียงเพ่ือการตรวจ
เลือดหาสถานภาพการมีเชื้อเอชไอวีแลว เราจะทําอยางไรตอไป หลงัจากที่คน
เหลาน้ีเขารับบริการตรวจเลือดแลว ไมวาเขาจะมี/ไมมีเอชไอวี เขาจะไดรับบริการ 
ไดรับการดูแลดานสวัสดิการอ่ืนๆ อยางไร  

 ทั้งน้ีมีคําถามตามมาวา ในขณะที่เรากําลงัพยายามสงเสริมบริการที่เปนมิตร ไป
พรอมๆ กับการพัฒนาจุดบริการตาง ๆ ในพ้ืนที่ การสรางแกนนําและการเขาถึง
ประชากรกลุมเปาหมาย เพ่ือไปชักชวนใหเขาเขามารับบริการ ทั้งบริการ VCT และ
อ่ืนๆ จะมีหลักประกันใด ๆ รับรองวา จะไมมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น 

 เร่ืองการรณรงคสื่อสารสาธารณะ ทราบวามีการจัดสรรงบประมาณจํานวนมาก 
ทั้งจาก GFATM (จํานวน 34 ลานบาท) และอนุฯ ขับเคลื่อน แตยังคงขาดความ
ชัดเจนในเรื่องการรณรงคสื่อสารสาธารณะวา จะสื่อสารอะไรกับสังคม 

 
 ข. การจัดขบวนการทํางานเรื่อง การขับเคลื่อนงานเอดสระดับจังหวัด และการพัฒนา
รูปแบบ/ระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เปนมิตร 
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วงหารือเริ่มตนจากการพูดคุยเรื่อง บริการที่เปนมิตรโดยพบวา ยังคงมีการใหความหมายที่
แตกตางกันไปอยู แตความหมายที่เปนทิศทางโดยรวมนาจะหมายถึง 
 
บริการที่เปนมิตร คือ  

 การจัดบริการที่เคารพสิทธิ ไมตีตรา และเลือกปฏิบตัิ  
 บริการที่เขาถงึ มีความสะดวกและสบายใจในการเขาไปรับบริการ ไรกังวลเรื่อง
ความลบั  

 มีแหลงบริการที่ครอบคลุมทุกระดับ พรอมไดรับการสงตอในเครือขายบริการระดับ
ตาง ๆ ในพื้นที่ และมีความเชื่อมโยงกับสวัสดิการตาง ๆ  

 มีผูรวมใหบรกิารที่เปนแกนนําในกลุมคนน้ัน ๆ  
 

มีการตั้งขอสังเกตวา 1 ปทีผ่านมาของการพัฒนารูปแบบ/ระบบบรกิารที่เปนมิตร ยังมีการ
ทํางานเชิงแนวคิด/ความคิดที่ไมลงลึกเพียงพอ เน่ืองจากมุงเนนไปในทิศทางการจัดรูปแบบ
เปนหลัก ทั้งการจัดอบรม จัดบริการ แตยงัไมเห็นผลทีแ่สดงออกมาวา เกิดอะไรขึน้บาง และ
มีบทเรียนอยางไร รวมทั้งคนทํางานไดนําส่ิงที่เรียนรูไปปรับใชในการทํางานตออยางไร 

 
มีขอสรุปเบื้องตนวา นาจะมีการจัดพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนารูปแบบ/ระบบบริการ
สุขภาวะทางเพศท่ีเปนมิตรในระดับภาคตอ โดยเชิญ คนทํางานในโครงการ GFATM ทั้ง 
R1-RCC และ R8 ที่ทํางานอยูในภาคตาง ๆ มารวมปรึกษาหารือในเรื่อง  
1. ลักษณะบริการที่เปนมิตร 

 ไมถูกซักประวัต ิ
 ไมถูกตีตราดวยเรื่องเพศ 
 เปนความพรอมและความสมัครใจและมีการรักษาความลับ 
 One-Stop Service 

2. ประเภทของบริการ 
 VCT, Counseling, การประเมินความเสีย่ง 
 HIV, STIs, S&RH, ถุงยางอนามัย 
 Harm Reduction 

3. เคร่ืองมือในการจัดบริการที่มีอยู 
 หลักสูตร/กระบวนการจัดการเรียนรูสื่อสารเร่ืองเพศ ยาเสพติด และเอดส ที่มีอยู 

4. การเตรียมความพรอมผูใหบริการ และผูรวมใหบริการ 
 แนวคิดการทาํงานกับเยาวชน และกลุมคนตาง ๆ (มองคนเชิงบวก) 
 ความรูเร่ืองเพศ สิทธิ ตัวตน ความหลากหลายทางเพศ 
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 ทัศนคติ/อคตติอคนที่เราทํางานดวย ผานเลนสสิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส สิทธิ
มนุษยชน 

 
วงหารือไดรวมรับฟงบทเรยีนการทํางานเร่ือง SGS ของ กพอ.และสิทธิทางเพศของ TNP+ 
ที่แสดงใหเห็นวาตองมีการทํางานควบคูกันไปใน 3 ระดับ 

 ระดับวธิีคิด : ตองตระหนักเร่ืองสิทธิทางเพศของตนเอง จึงจะตระหนักและเคารพ
สิทธิทางเพศของผูอ่ืน 

 ระดับกระบวนการ : การจัดการฝกอบรม ไมใชทางออกในการสงเสริมการเรียนรู
และเคารพสทิธิทางเพศ 

 ระดับเนื้อหา ตองมีการพูดคุย 3 สวนดวยกันคือ เรื่อง เพศสรีระ (Sex) เพศภาวะ 
(Gender) และเพศวิถี (Sexuality)  

 
จากน้ันไดมีขอสรุปวา สิ่งทีจ่ะดําเนินการตอไปคือ 
1. เรื่องรูปแบบ/ระบบบริการที่เปนมิตร เราจะชวนกันกลับมาทบทวนกระบวนการเตรียมความ

พรอม “ผูรวมใหบริการ” โดยมีการเรียนรู + พัฒนาการทํางานบนฐานแนวคิดที่เคารพสิทธิ

ทางเพศ & ศกัด์ิศรีมนุษย ทบทวนทศันคติ/อคตขิองคนทํางานตอเรือ่งเพศตอกลุมคนที่เรา

ทํางานดวย โดยกลับมาใชพ้ืนที่ กพอ. ทบทวนเรื่องนี้กันอีก 

2. เรื่องการรณรงคสื่อสารกับสังคมสาธารณะ(+นโยบาย) ซึ่งมีงบประมาณ 3 สวนคือ  

 งบ รณรงคสาธารณะจํานวน 34 ลานบาทจาก GFATM ที่บริหารโดย ม.รักษไทย ซึ่งจะ

มีการจัดประชุมในวันที่ 16 – 17 มีนาคมนี้  

 งบในรอบ 8 ที่เปนสวนที่ทาง PR-DDC ดูแลอยู 

 งบจากอนุฯ ขับเคลื่อนจํานวน 130 ลาน 

มีขอเสนอวา นาจะมีการตั้งโจทย/คําถามรวมกันวา เราตองการส่ือถึงใคร จะเปนการทําให

สังคมหันมาทบทวนวา ควรมีการส่ือสารเร่ืองเพศในสังคมอยางไรบนการเคารพสทิธิและ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย รวมทั้งจะมีการทําเปนขบวนการเชื่อมโยงเรื่องการส่ือสารกับสังคม

สาธารณะไดอยางไร  

3. กพอ.จะชวนกันมาทบทวนเรื่อง  

 กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที ่ในรูปแบบ PCM ที่หมายถึง ชุมชน”ทองถิ่น” มีความ

เขมแข็งในการจัดการสุขภาพ (S&RH, HIV) แมเราอาจจะมีความเชื่อที่แตกตางกันไป  

 เปาหมาย ปรัชญาในการทํางานเอดสของเราคืออะไร  
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 เราจะใชพ้ืนที ่กพอ.บนความเปนเพื่อน เปนพ่ีเปนนองทําอะไรไดบาง จะทําไดจริงหรือ 

และทําอยางไร 

นิวัตร สวุรรณพัฒนา และ กาญจนา แถลงกิจ 
 สรุปการประชุม  


